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'Amerika client de vele gaten die
in ons stelsel van gezondheidszorg zijn gevallen te dichten .. .
zodat alle Amerikanen gezondheidszorg krijgen, een gezondheidszorg die altijd aanwezig is,
een gezondheidszorg die nooit
kan wegvallen.' Deze inspirerende woorden sprak president Bill
Clinton op 2 2 september 199 3,
in een toespraak die door miljoenen Amerikanen werd beluisterd. Opiniepeilingen direct na
de speech en in de daaropvolgende weken toonden aan dat de
hervorming op krachtige steun
van de bevolking kon rekenen.
Nadat ook gematigde republikeinen en woordvoerders van
organisaties in de gezondheidszorg hun steun hadden toegezegd, kopte de New York Times:
'Het plan-Clinton is geen doodgeboren kindje.'
Maar de ironie wilde dat ruim
een jaar later zowel Clintons plan
voor de gezondheidszorg als de
Democratische partij - de erfgenaam van het New Deal-programma, dat de president hoopte
te kunnen imiteren en uitbreiden
- aan diggelen gingen. Op 8 november 1994 wonnen republikeinse kandidaten overal in den
Iande de verkiezingen. Niet aileen kreeg de Republikeinse Partij meer zetels in de congressen
van de diverse deelstaten, meer
gouvemeurs en meer zetels in de
senaat, ze behaalde ook, voor het
eerst in veertig jaar, de meerderheid in het Huis van Mgevaardigden. Veel van de republikeinen die in 1994 de overwinning
behaalden, wijzen op ideologische gronden een van overheidswege gefinancierd stelsel van sodale zekerheid af. In hun Contract
met Amerika pleiten ze derhalve
voor de ontmanteling van sociale
programma's en voor het terugdringen van de invloed van de
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federale overheid op dit gebied.
De verkiezingsuitslag werd door
commentatoren als het bewijs
gezien dat de traditie van de New
Deal dood en begraven is.
Dat de poging tot een hervorming van de gezondheidszorg op
de klippen was gelopen, speelde een niet onbelangrijke rol
bij de politieke aardverschuiving
van november 1994· Uit opiniepeilingen bleek dat tal van democratische afgevaardigden door
kiezers waren afstraft omdat ze
congreslid waren geweest in een
periode dat het in Washington
'een zootje' was, zonder daartegen de gewenste maatregelen te
nemen. Een aanzienlijke minderheid van de kiezers, waaronder
veel zwevende kiezers en voormalige aanhangers van Ross
Perot, bleken mede in president
Clinton teleurgesteld te zijn omdat hij de oplossing voor de problemen in de gezondheidszorg in
de eerste plaats zou hebben gezocht in meer 'centrale sturing'.
Een aanzienlijke meerderheid
van de kiezers, en zeker degenen
die republikeins stemden, vreesde dat de hervorming tot zoveel
'overheidsbureaucratie' zou leiden, dat de kwaliteit van hun
eigen gezondheidszorg erdoor
bedreigd zou kunnen worden.
Om te begrijpen waarom de
veelomvattende poging tot hervorming van de gezondheidszorg
in 1993-'94 mislukte, dienen we
haar in historisch perspectief te
plaatsen. Tevens moeten we inzicht krijgen in de redenen waarom de president een plan ontwierp dat niet alleen door het
Congres werd verworpen maar
dat on,bedoeld ook bijdroeg tot
een massale politieke omwenteling. Alleen tegen deze achtergrond kunnen we de mogelijkheden voor de toekomst inschatten.
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In de loop van deze eeuw zijn hervormingsgezinden
in de v s er meermaals van overtuigd geweest dat de
tijd rijp was voor het invoeren van een door de
overheid gefinancierde of gereguleerde collectieve
ziektekostenverzekering. Vooral aan het eind van
het eerste decennium, in de jaren dertig en veertig
en in de jaren zestig bestonden hooggespannen verwachtingen op dit terrein. In I 964- I 965 werd met
Medicare voor ouderen en Medicaid voor de allerarmsten een gedeeltelijk succes geboekt. Maar elke
poging om te komen tot een collectief gezondheidsstelsel voor alle Amerikaanse werknemers, liep
steevast uit op mislukking en zette de politieke klok
terug. Pleitbezorgers van een of andere algemene
ziektekostenverzekering zagen hun plannen stranden op de zandbanken van de Amerikaanse politieke instellingen en op de rotsen van felle conservatieve weerstand tegen 'bureaucratisch' overheidsingrijpen.

veiliger en gezonder te maken.
De deskundigen van de AALL waren zo overtuigd van de redelijkheid van hun standpunt dat een
ziekteverzekering door de Amerikaanse staten wettelijk moest worden geregeld en zij geloofden
tevens zo stellig in het wereldwijde proces van
'sociale vooruitgang', dat ze volkomen werden verrast door de felle ideologische tegenstand waarop
het voorstel stuitte. Toch waren er potentiele
tegenstanders te over. Particuliere verzekeringsmaatschappijen zagen niets in het AALL-voorstel
om een nabestaandenuitkering in de ziekteverzekering op te nemen. Ondernemersverenigingen,
waaronder de Nationale Vereniging van Fabrikanten, verzetten zich tegen de nieuwe belasting die
met de verzekering gepaard zou gaan. Zelfstandige
artsen, maar ook hun collega's werkzaam bij staatsof gemeente-instellingen, maakten zich, bij monde
van het Amerikaanse Genootschap van Artsen, zorgen over staatsregulering. En bepaalde vakbondsleiders waren tegen elke vorm van publieke sociale
StrandinB van de Prosressieve campaane
Van I 9 1 6 tot I 9 2 o voerde de American Association verzekering, omdat zoiets inbreuk zou doen op de
for Labor Legislation (AALL) campagne voor een autonomie van de vakbonden. Na de Amerikaanse
publieke 'ziekteverzekering' voor arbeiders en hun . intrede in de Eerste W ereldoorlog, dook er in de
gezinnen. De vereniging, opgericht in I9o6,
ideologische campagne tegen een ziekteverzekering
bestond uit een groepje hervormingsgezinde hoger nog een ander argument op: het gevaar van Duits
opgeleiden, voornamelijk hoogleraren, statistici op etatisme. De diverse potentiele tegenstanders hiehet gebied van arbeidsonderzoek en maatschappeken gemakkelijk te verenigen onder de kreet: geen
lijk werkers. De AALL had tot doel om via sociaal
'bureaucratie'. Ziekteverzekering werd afgedaan
wetenschappelijk onderzoek de 'arbeidswetgeving'
als 'onamerikaans'. En wat nog belangrijker was:
in de v s te promoten. Toen in tientallen Ameride steeds hysterischer wordende oppositie vond gekaanse staten wetten werden aangenomen, die hoor bij de middenklasse. Die verdacht de overheid
ondernemers verplichtten hun werknemers tegen toch al van ondoelmatigheid en oneerlijkheid, om
arbeidsongevallen te verzekeren, besloten de exvan haar bezorgdheid over nieuwe belastingen nog
perts van de AALL dat een ziekteverzekering voor maar te zwijgen.
arbeiders 'de volgende grote stap' zou worden in
Door de vele instituties is het wetgevingsde richting van een alomvattend sociaal zekerheidsproces in de v s ingewikkeld en moeizaam. In het
stelsel. In haar optimisme geloofde de AALL dat geval van de ziekteverzekering moesten de herzo'n stelsel onverrnijdelijk in alle beschaafde indusvormers hun plannen allereerst staat voor staat
trielanden zou worden opgebouwd, en de v s door twee wetgevende huizen zien te loodsen.
mochten bij dit wereldwijde proces niet achterblijVervolgens was er nog de kans dat gouverneurs hun
ven.
veto uitspraken of dat er constitutionele dan wei
Het hoofdargument van de her· ormers van het juridische obstakels opdoemden. Dit gaf de oppoProgressieve Tijdperk was dat armoede onder de nenten dus ruim de tijd om coalities te smeden en
arbeidersbevolking kon worden voorkomen via een allerlei procedurele bezwaren te bedenken en op te
ziekteverzekering - die zowel door werkgevers en werpen. Metals gevolg dat de door de AALL opgewerknemers als uit de belastingrniddelen zou moe- zette campagnes voor een ziekteverzekering in het
ten worden bekostigd. Daarnaast zou een 'ziekte- gros van de Amerikaanse staten rond I 9 2 o totaal
verzekering' de economische en sociale 'efficiency'
waren vastgelopen, en in New York en Californie
verhogen. Zowel werkgevers en werknemers als de na een nek-aan-nek race waren verworpen. De
burgerij in het algemeen zouden er immers door vooruitgang, die nog maar enkele jaren eerder zo
worden aangespoord de werk- en woonomgeving
'onvermijdelijk' had geleken, was gaandeweg
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gestruikeld. De AALL zou de nederlaag die ze met
haar grote campagne voor een ziekteverzekering
overal in het land had geleden, nooit te hoven
komen.
New Dealers
In de jaren dertig en veertig herleefde de beweging
voor uitbreiding van de sociale zekerheid. Tijdens
de. opeenvolgende regeringen van de presidenten
Roosevelt en Truman werden door diverse groepen
inteilectuelen en regeringsvertegenwoordigers
plannen ontwikkeld voor een publieke ziektekostenverzekering, ditmaal niet aileen voor arbeiders
maar ook voor de middenklasse. Waren de voorsteilen aanvankelijk nog uitgegaan van het idee dat
de federale overheid de staten zou moeten stimulleren tot het regelen van een ziektekostenverzekering, nu richtten de hervormers hun hoop op een
alomvattende, nationale ziektekostenverzekering.
Sommige overheidsambtenaren en deskundigen
die bij het wetsontwerp voor de Sociale Zekerheid
van 1 9 34 waren betrokken, wild en er zo 'n verzekering in opnemen. Maar Roosevelt en diens adviseurs besloten daarvan af te zien. De medische
wereld was ideologisch fel gekant tegen van overheidswege gefinancieerde sociale voorzieningen.
Roosevelt vreesde dat de hele Sociale Zekerheidswet zou sneuvelen op het punt van de ziektekostenverzekering. In plaats daarvan richtte de wet zich op
werkloosheids- en onderdomsverzekeringen en op
de bijstand. In de jaren veertig zag het er echter
naar uit dat de hoop op zo'n verzekering in vervulling zou gaan, vooral toen Harry Truman er een
programmapunt van maakte in zijn succesvolle herverkiezingscampagne van 1 948. Bezield door hetzelfde soort vertrouwen als de progressieven van de
jaren tien, geloofde menig New Dealer dat de v s
het bouwwerk zouden voltooien dat met de Sociale
Zekerheidswet van 1935 was begonnen. Hun doel
was een algehele verzorgingsstaat, met voiledige
werkgelegenheid, werkloosheidsuitkeringen en
een ziektekostenverzekering vo?r aile Amerikanen.
Maar de hoop werd wederom de grond ingeboord. In de jaren dertig en veertig stuitte het idee
van een publieke ziektekostenverzekering onder
meer op krachtige weerstand van het zeer machtige
Amerikaanse Genootschap van Artsen. Sinds 1920
had deze vereniging zich ontwikkeld tot de club van
particuliere boter-bij-de-vis-artsen, die zich in de
tailoze dorpen en steden in aile Amerikaanse staten
hadden gevestigd. Bovendien was het voor particu-

liere verzekeringsmaatschappijen in de jaren veertig steeds interessanter geworden ziekteverzekeringen te verkopen aan de rniddenklasse. Daar kwam
nog bij dat de grote werkgevers in de industrie tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog via
federale belastingmaatregelen werden gesi:\Jnuleerd om als 'extraatje' een ziektekostenverzekering aan hun werknemers aan te bieden. Ondernemers verzetten zich dan ook tegen een publieke
verzekering, overigens niet aileen vanwege de belastingverhoging, maar ook omdat ze veel waarde
waren gaan hechten aan het door henzelf opgezette
stelsel van particuliere gezondheidszorg. In een
periode dat deze nog niet zo erg kostbaar leek te
worden, gebruikten ze een ziektekostenverzekering als onderhandelingsalternatief voor hogere
lonen.
Had de ideologische propaganda tegen 'Duits
etatisme' eind jaren tien de potentiele tegenstanders van een ziektekostenverzekering voor arbeiders verenigd, eind jaren veertig schaarden de
diverse krachten tegen Trumans plannen voor een
nationale ziektekostenverzekering zich onder de
banier: weg met het 'communisme' en een 'gesocialiseerde gezondheidszorg'. Het anti-nazistische
bondgenootschap tussen de Amerikanen en de belegerde Russen was niet Ianger nodig, de vs raakten
als supermacht verwikkeld in de wereldwijde rivaliteit met .een expansionistische Sovjet-Unie, en de
Koude Oorlog nam een aanvang. In de vs werd er
een heksenjacht ontketend tegen echte en vermeende pro-communistische ambtenaren en vakbondsleiders. In dit klimaat konden voorstanders
van een nationale ziektekostenverzekering gemakkelijk als 'socialistisch' worden afgedaan. Zo werd
de publieke opinie rap afgeleid van de vraag waar
het werkelijk om draaide, namelijk of ziektekosten
publiekelijk konden worden gefinancieerd. Hervormers die meenden dat ze aan een logische uitbreiding van de New Deal en de Sociale Zekerheid
werkten, zagen zich opeens in een ideologisch
oncomfortabele positie gedrongen - ze leken voor
iets 'onamerikaans', ja zelfs 'subversiefs' te zijn. De
bij de sterke industriele vakcentrale aangesloten
bonden stelden zich aanvankelijk wel degelijk achter Trumans plan voor een nationale ziektekostenverzekering op. Maar vel~ vakbondsleiders werden
zelf het slachtoffer van de anti-communistische
hetze. Daarbij kwam nog dat de machtige vakbonden in de industrie, zo nodig, konden terugvallen
op het in de c A o regelen van een ziektekostenver-
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zekering. Van de jaren vijftig tot de jaren zeventig
was dit precies wat ze deden. Ondanks de afwezigheid van een nationale ziektekostenverzekering,
konden vele vakbondsleden dan ook aanspraak
maken op een genereuze ziektekostenvergoeding.
We zagen, samengevat, dat deskundigen en hervormers zowel in de jaren tien als in de jaren dertig en
veertig bij het oplossen van toegankelijkheids- en
~ciencyproblemen vertrouwden op rationele analyses en argumenten . Zij waren ervan overtuigd dat
ze de tijd mee hadden, dater 'onvermijdelijk' een
publieke ziektekostenverzekering in de vs zou komen. Maar niet aileen stuitten ze steeds weer op
machtige tegenstanders, de debatten kregen ook al
gauw een verbitterd ideologisch karakter. Doordat
de rationeel ingestelde deskundigen hierop niet
waren voorbereid, werden plannen verworpen die
vermoedelijk op brede steun onder de bevolking
hadden kunnen rekenen, waren zein het nationale
politieke proces op een rustiger toon besproken of op een effectieve wijze gedramatiseerd. Keer op
keer slaagden lokale tegenstanders van federale
regeringsmacht erin voorstellen tot alomvattende
hervormingen in de gezondheidswetgeving te doen
stranden, zowel in de volkvertegenwoordiging van
de afzonderlijke staten als in Washington. Deze
politieke nederlagen markeerden steevast het begin
van een meer algemeen verzet tegen overheidsingrijpen in het economische en sociale Ieven van de
VS .

Een unieke kans voor Clinton?

Was de strijd voor een ziektekostenverzekering tot
verbazing en teleurstelling van de rationele hervormers tot dusver steeds gestrand op hevige ideologische weerstand, begin jaren negentig leek de tijd
dan toch echt rijp voor het invoeren van een algemene ziektekostenverzekering in de vs. Tal van
grote bedrijven waren bereid overheidsplannen
voor hervorming van de gezondheidszorg te steunen. In de jaren zeventig en tachtig waren hun kosten voor de verzekering van de werknemers de pan
uitgerezen. Ook kregen grote ond.!rnemingen vaak
extra kosten op hun dak, doordat andere bedrijven
gezinsleden van hun werknemers wel in dienst
namen, maar niet bijdroegen aan hun ziektekostenverzekering. De medische stand vormde een minder groot struikelblok dan voorheen. Het Amerikaanse Genootschap van Artsen, in het verleden de
meest verbitterde vijand van hervormingen van de
gezondheidszorg, vertegenwoordigde nu een vee]

kleiner percentage van de artsen dan eerder. Het
had bovendien zijn standpunt dusdanig gematigd,
dat het zelf een wetsvoorstel had geformuleerd om
alle Amerikanen een ziektekostenverzekering te
garanderen.
In 1990 bleek uit opiniepeilingen dat een hervorming van de gezondheidszorg populairder was
dan ze in veertig jaar was geweest. Een overweldigende meerderheid van de bevolking vond dat elke
Amerikaan zich zou moeten kunnen verzekeren
tegen ziektekosten. Door de zeer verrassende zege
van de democraat Harris Wofford in een tussentijdse senaatsverkiezing in Pennsylvania, kwam de
kwestie van de gezondheidszorg herfst 19 9 1 plotseling hoog op de agenda van Washington te staan. De
financiering van de gezondheidszorg bleek voor de
middenklasse een belangrijke kwestie te zijn geworden en voor de werkende armen, die via hun
baan doorgaans geen recht hebben op ziektekostenvergoeding, een probleem. Steeds meer werkgevers schoven hun uitgaven af op verzekerde werknemers, en onder de middenklasse groeide de bezorgdheid over 'de dramatische kostenstijging in de
gezondheidszorg' . Ook al gezien de massa-ontslagen in het bedrijfsleven, vreesde de middenklasse
'dat ze het recht op ziektekostenvergoeding geheel
of gedeeltelijk zou verliezen in ons bij arbeidscontract geregelde verzekeringsstelsel.
Een meerderheid van de Amerikanen hoopte dat
de federale overheid tot actie zou overgaan. Ook
geloofde ze dat Democraten zich op dit punt meer
zouden inspannen dan Republikemen. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat in 199 2 de belangrijkste
democratische presidentskandidaten, onder wie
gouverneur Bill Clinton van Arkansas, beloofden
dat ze na hun verkiezing een nationale gezondheidszorghervorming op touw zouden zetten. In de jaren
negentig leek het heel verstandig van de Democraten hier hun prioriteit te leggen. De partij had
grote behoefte aan een issue dat zou uitstijgen
hoven de verdeeldheid langs etnische lijnen over
ingewikkelde kwesties als de hervorming van de
bijstand en positieve actie. Ze diende de nadruk te
leggen op kwesties die zowel de meer als minder
geprivilegieerde Amerikanen zouden aanspreken.
Met een succesvolle campagne voor een hervorming van de nationale gezondheidszorg zouden de
Democraten de verkiezingen kunnen winnen . Maar
dan moest er wel aan twee voorwaarden worden
voldaan: de laagstbetaalden dienden toegang te krijgen tot het stelsel, terwijl voor de middenklasse de

s&..o7/8 1995

zekerheid vergroot en de kosten teruggebracht
moesten worden.
De regering-Clinton is ervan beschuldigd dat ze een
'staats-greep' voorstond op het gebied van de gezondheidszorg, van een typische 'liberal' -aanpak
dus. Het tegendeel is waar. AI tijdens de verkiezingscampagne van I 99 2 nam Clintond expliciet
afstand van benaderingen uit zowel de progressieve
als de conservatieve hoek. Sindsdien is hij nooit van
deze middenweg afgeweken.
In I99I en I992 konden er in het voortsudderende debat over de gezondheidszorg een drietal
benaderingen worden onderscheiden. Clinton nam
duidelijk afstand van de twee visies, die als respectievelijk links en rechts werden geetiketteerd.
'Marktgerichte' hervormingen, die noch een algemene verzekering noch kostencontrole beoogden,
werden geassocieerd met de Republikeinen. Voor
Democraten hadden ze weinig aantrekkelijks te hieden (en ook deskundigen op het gebied van de
gezondheidszorg zagen er weinig in. Aan de andere
kant van het politieke spectrum stonden diverse
voorstellen die uitgingen van het principe: 'iedereen betaalt mee'. Naar Canadees model zouden de
particuliere ziektekostenverzekeringen moeten
worden vervangen door een belasting. Dit principe
werd aangehangen door enkele gezondheidszorgdeskundigen, door diverse actiegroepen, en door
een behoorlijk dee! van de democraten in het
Congres, onder wie senator Robert Kerrey, die
eveneens een gooi deed naar het presidentschap.
Op louter technische gronden zou je heel goed
kunnen aantonen dat het 'iedereen betaalt mee'principe de administratie zodanig zou vereenvoudigen, dat met het bespaarde geld alle onverzekerden
verzekerd hadden kunnen worden. Bovendien wijst
de ervaring in Canada sinds I 9 7 o erop dat de nationale kostenstijging van de gezondheidszorg met
behulp van dit principe aanzienlijk kan worden
teruggebracht, en dat de autonomie van patienten
en werkers in de gezondheidszorg maximaal is gewaarborgd. Niettemin schrokken de meeste Amerikaanse politici voor deze benaderingswijze terug.
Het principe vereist immers dat er hoofdelijke of
loonbelastingen worden geheven, ter vervanging
van bij arbeidscontract geregelde verzekeringen en
particuliere verzekeringspremie. Een openlijke
aankondiging van belastingverhoging werd als
doodskus beschouwd. In 1984 had Walter Mondale
zichzelf met zulke praatjes uigeschakeld en George

Bush raakte in de campaghe van I 992 in moeilijkheden doordat hij zijn read my lips-belofte, dat hij de
belastingen nooit zou verhogen, had gebroken. Het
was daarom niet zo gek dat Bill Clinton het concept
van 'iedereen betaalt mee' verwierp. Omdat hij per
se de middenklasse voor de democraten wilde winnen, beloofde Clinton in zijn gematigde campagne
belastingverlaging voor iedereen behalve voor de
zeer rijken.
De derde aanpak die in I99I-'92 opgeld deed
was die van 'doe mee of betaal'. Het concept had
zijn naam te danken aan het feit dat werkgevers
voor de keuze zouden worden gesteld om hetzij
alle werknemers een verzekering a..m te bieden (en
die ook gedeeltelijk te betalen), hetzij een soort
'afkoopbelasting' te betalen. Hieruit zou de overheid dan de ziektekosten kunnen dekken van alle
werklozen en onverzekerde werknemers. Toen de
campagne voor het presidentschap in 199 2 van start
ging, werd dit concept als het meest 'pragmatische'
beschouwd. De belangrijkste democratische senatoren spraken zich uit voor wetgeving, die uitging
van het principe 'doe mee of betaal' . En ook zowel
de comrnissie-Pepper als de 'Nationale Leiderschapscoalitie' van grote werkgevers en vakbonden
had den voor deze optie gekozen.
Geleide keuzevrijheid

Toen Clinton het in de voorverkiezingen voor het
presidentschap moest opnemen tegen de senatoren
Robert Kerrey en Paul Tsongas, wilde hij het niet
bij algemene beloften Iaten. In zijn eerste poging
om helderheid te verschaffen over waar hij precies
met de gezondheidszorg heen wilde, in januari
I 99 2, orienteerde hij zich op het idee van 'doe mee
ofbetaal'. Maar hij kwam daarop terug. Nadat president Bush de met de Democraten geassocieerde
loonbelastingaanpak van het concept 'doe mee of
betaal' - dat volgens hem tegen het bedrijfsleven
was gericht - aan de kaak had gesteld, liet Clinton
dit principe vallen .
Clinton ontwikkelde zijn standpunt verder tijdens de lente en zomer van 1992. In die maanden
overlegde hij met adviseurs als John Garamendi, de
inspecteur-generaal verzekeringen van de staat
Californie, Walter Zelman en Paul Starr. Min of
meer voortbouwend op ipeeen van de econoom
Alain Enthoven, overtuigden zij Clinton ervan dat
door gebruik te maken van de regionale verzekeringsmaatschappijen in combinatie met kleine belastingvoordelen, het werkgevers-gebonden Arne-
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rikaanse stelsel van gezondheidszorg in de richting
gestuwd kon worden van een systeem dat zowel
kosten-besparend als algemeen zou zijn.
Dit concept, bekend geworden als 'keuzevrijheid binnen een vast budget', was precies het concept waar Bill Clinton naar zocht! Het verlangen
van de bevolking naar een betaalbare algemene
ziektekostendekking alsook de vurige wens van de
elites om de kosten te drukken, leek ermee bevredigd te kunnen worden. Het idee van geleide keuzevrijheid zou bovendien de grote ondernemers
noch de verzekeringsmaatschappijen ontrieven,
zodat de president-in-spe deze machtige belangengroepen het hofkon maken en met hen kon samenwerken, zoals gematigde zuidelijke Democraten
altijd al hebben gedaan. En ten slotte zou het principe waarschijnlijk goed vallen, niet aileen bij de
meerderheid van de Democraten, die vooral hechtten aan een algemene verzekering, maar ook bij de
'nieuwe Democraten', verzameld in de Democratische Leiderschapsraad. Zij wensten marktgerichte
hervormingen, waarmee zowel de belastingen als
de publieke uitgaven zo laag mogelijk gehouden
zouden worden.
Wat Clinton het meest in het idee aansprak, was
dat het weinig beslag zou leggen op de publieke
middelen. Als hij tot president zou worden gekozen, na een campagne waarin hij had beloofd het
begrotingstekort te zullen terugdringen en belastingverhogingen te vermijden, dan diende hij een
hervormingsplan voor de gezondheidszorg te ontwerpen, dat niet tot hoge nieuwe belastingen zou
leiden - en dat voldoende harde reguleringen bevatte om de Budgetcommissie van het Congres
ervan te overtuigen dat het plan tot besparingen op
Medicaid en Medicare zou leiden. Met 'keuzevrijheid binnen het budget' zou een eventuele regering-Clinton aan alle wensen kunnen voldoen, zonder haar belofte tot een algemene zekerheid in de
gezondheidszorg te breken. Voor een gematigd
democraat, die het overheidstekort wilde terugdringen om fondsen voor nieuwe openbare investeringen vrij te maken, was de budb ~ttaire logica van
het concept onweerstaanbaar.
In november 1992 werd Bill Clinton met43 procent van de stemmen (en een veel overtuigender
meerderheid in het college van kiesmannen) tot
president van de Verenigde Staten gekozen. De pas
gekozen president richtte zijn aandacht al snel op
economische hervormingen en bezuinigingen op
het overheidsbudget. Ondertussen formeerde hij

de Health Riform Task Force, waarover hij zijn oude
vriend en bedrijfskundig adviseur Ira Magaziner en
de First Lady, Hillary Rodham Clinton de Ieiding
gaf. Hoewel de Task Force het leeuwedeel van zijn
werk verrichtte in de korte, hektische periode tussen januari en mei 199 3, kon het plan pas worden
voltooid nadat Clinton zijn eerste begrotingsvoorstel aan het eind van die zomer door een tegenspartelend Congres had geloodst.
De Task Force mobiliseerde in de maanden dat
hij bijeen was op zijn minst de part-time medewerking van honderden overheidsambtenaren, beleidsmedewerkers op het gebied van de gezondheiszorg,
plus nog een aantal stafleden van het Congres en
enkele ambtenaren van de deelstaten. Groepen met
belangen in het bestaande stelsel van gezondheidszorg waren niet officieel vertegenwoordigd . De
Task Force organiseerde echter wel een lange reeks
hearings, en pleegde tevens overleg met honderden
vertegenwoordigers van belangengroepen. Deze
gesprekken hadden niet zozeer tot doel om te onderhandelen alswel om er achter te komen welke
ideeen en zorgden er in het veld leefden.
Toen Clintons medewerkers hun taak eind
zomer 1993 hadden voltooid, kwamen ze met een
plan op de proppen dat tot in vrijwel alle details
berustte op het idee van 'geleide keuzevrijheid
binnen een vast budget', op het idee dus dat Bill
Clinton tijdens zijn presidentscampagne had gepropageerd. Het plan bevorderde de concurrentie tussen diverse particuliere gezondheidszorgpakketten.
Het berustte eerder op overheidsregulering dan op
belastinginkomsten. En het legde zowel de nadruk
op kostenbeheersing als op uitbreiding van de verzekering tot alle burgers. Kortom, afgezien van een
paar kleine verzekeringsmaatschappijen, zag het er
naar uit dat geen enkele Amerikaan reden had om
het Ziekteverzekeringsplan, dat president Clinton
op 23 september 199 3 zo hoopgevend lanceerde, af
te wijzen.
Marketinaprobleem

Een jaar later echter was Clintons plan zo dood als
een pier. Wanneer en waarom liep ook deze schijnbaar zo veelbelovende hervorming op de klippen?
Onder waarnemers heerst onenigheid over de
vraag wanneer het fatale moment zich voordeed.
Sommigen traceren het in de eerste maanden van
Clintons regering, toen de Task Force aan het werk
was, anderen menen dat het pas definitief mis ging
toen het Amerikaanse congres in de zomer van
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1994 ten lange leste zijn streven naar een compromis, dat in elk geval nog enkele elementen bevatte
die de president had will en bereiken, opgaf. Weer
anderen traceren het fatale moment ergens daartussen in. Naar mijn mening lag de kritieke periode
tussen eind september I 99 3, toen de president het
uigewerkte plan bekend maakte, en maart I 994·
Op dat laatste moment waren de diverse politieke
campagnes tegen een algemene hervorming van de
gezondheidszorg goed op gang gekomen, en gingen
steeds meer Amerikanen met hogere en middeninkomens twijfelen aan de wenselijkheid van ambitieuze hervormingen in de gezondheidszorg. Vanaf
dat moment ging de vaart er onherroepelijk uit.
Begin jaren negentig had het vertrouwen van de
Amerikanen, dat de federale overheid ('altijd' of
'meestal') het 'juiste deed', een dieptepunt bereikt. Slechts een kleine twintig procent van de
bevolking had vertrouwen in Washington. T egen
deze achtergrond is het opmerkelijk dat Clintons
toespraak over de ziektekostenverzekering zo welwillend werd ontvangen. Enige tijd stonden de
Amerikanen open voor het idee dat de federale
overheid alle burgers zekerheid op het vlak van de
gezondheidszorg zou kunnen bieden. Gezien de
wijdverbreide scepcis ten aanzien van de kwaliteit
van hedendaagse Amerikaanse regeringen, hadden
de president en zijn adviseurs evenwel moeten
beseffen dat de introductie van het plan in de september-speech een vervolg diende te krijgen. Ze
hadden op overtuigende wijze moeten toelichten
hoe de nieuwe overheidsreguleringen in de praktijk
van alle dag zouden uitwerken. En ook hadden ze
de vereende steun voor het plan van allerlei groepen en politici in en rond de democratische partij
moeten mobiliseren. Maar herfst I993 en winter
I 994 voerden de regering-Clinton en haar bondgenoten neen effectieve campagne voor de voorgestelde wetgeving.

Er zijn enkele goede redenen aan te voeren waarom
Clintons gezondheidszorghervormers er niet in
slaagden om voldoende steun onder de bevolking te
mobiliseren, noch om haar inzicht in hun plan te
vergroten. De eerste reden vloeit voort uit wat
politieke wetenschappers welbekend is: presidenten noch ministers bepalen hun eigen agenda. AI
snel nadat de president zijn hervormingsplan voor
de gezondheidszorg had bekend gemaakt, werd zijn
aandacht afgeleid door de crisis in Somalie. Vervolgens moest hij een langdurige campagne in het

Congres en onder de bevolking voeren voor het
Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (N AFT A)
alsook voor andere internationale handelsinitiatieven, die hij van zijn voorgangers had geerfd.
In bredere zin was er nog het probleem, dat
Democraten en progressieve stromingen in de jaren
negentig niet langer over sterke kanalen voor communicatie en mobilisatie van de bevolking beschikken. De Democratische Partij heeft geen lokaal
gewortelde infrastructuur van loyale organisaties
en van verbonden groepen (zoals de vakbonden)
meer, waarlangs nationale campagnes op lokaal
niveau gevoerd kunnen worden. Conservatief
rechts beschikt thans wei over zo '1, infrastructuur,
in de vorm van fundamentalistische christelijke
groepen aan de basis en Rush Limbaugh-achtige
praatprogramma's op de radio. Maar democratische politici, de president incluis, zijn voor communicatie met de bevolking afhankelijk van verkiezingsonderzoek, media-adviseurs en de televisie.
Gezien de wijze waarop de media functioneren,
kan de president van de Verenigde Staten er niet
zeker van zijn dat zijn boodschappen via de televisie
worden uitgezonden. Had de president na zijn
speech van september I 99 3 uitzendtijd gevraagd
om zijn hervormingsplannen nader toe te lichten,
dan is het niet denkbeeldig dat tv-stations hem
dat al spoedig hadden geweigerd. Ook de manier
waarop de televisie en kranten in de v s over ingewikkelde en omstreden kwesties berichten, speelde
een rol. Er is al dikwijls op gewezen dat de media
liever aandacht besteden aan de 'paardenrennen'
tussen rivaliserende politici en belangengroepen
dan aan de inhoud en praktische haalbaarheid van
voorstellen. Ze letten op wie er met wie in de
clinch ligt, en geven daarbij wellicht het meeste (of
in elk geval evenveel) gewicht aan knotsgekke of
extreme standpunten. Met dit alles streven ze er
ternauwernood naar om het inzicht van het publiek
in de details van voorstellen en in de validiteit van
tegenargumenten te vergroten. Voorzover Clinton
voor het overbrengen van zijn plan afhankelijk was
van de media, kon hij erop rekenen dat de sympathie in een groeiende ontgoocheling zou omslaan.
Een andere belangrijke reden was dat hervormingsgezinde politici en groepen in en rond de
Democratische partij in 1 99 3- '94 een nogal halfhartige houding hadden tegenover het presidentiele
voorstel voor een ziektekostenverzekering. Clintons plan berustte niet op de opties waarvoor
Democraten voor I 99 3 had den gekozen, en de pre-
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sident heeft geen moeite gedaan om de meerderheid der Democraten voor zijn specifieke benadering te winnen. Democraten behandelden het presidentiele plan als een lekker hapje om langdurig te
onderhandelen over allerlei detailkwesties en als
voer voor veel ingewikkeld gemarchandeer rond de
wetgeving in maar liefst vijf verschillende comrnissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.
Deze voortdurende politieke onenigheid heeft er
sterk toe bijgedragen dat Clintons plan, nadat bet
officieel was aangekondigd, niet aileen aan de
bevolking moeilijk uit te leggen viel en weinig
geloofwaardig was, maar dat ook de gebruikelijke
koehandel in bet Congres niet tot een compromis
kon leiden.
Te complex, maar vooral te nieuw

Ook in Clintons plan zelf lagen oorzaken van het
falen besloten. Het plan was ingewikkeld en vereiste gewaagde stappen op het terrein van de opbouw
van nieuwe organisaties. Tegelijkertijd durfden
voorstanders niet echt openlijk te spreken over de
overheidsmechanismen, die met de invoering van
de nieuwe arrangementen gepaard zouden gaan.
Vele commentatoren hebben het plan-Clinton
veroordeeld omdat het te 'ingewikkeld' zou zijn.
Maar doordat de president de bestaande private/
particuliere arrangementen wilde veranderen, zonder ze op hun kop te zetten, was complexiteit
onvermijdelijk. Hoe het ook zij, op zichzelf was
complexiteit niet het hoofdprobleem. Toen bijvoorbeeld halverwege de jaren zestig de ziektekostenverzekering voor ouderen met Medicare werd
geregeld, ging dit met uiterst ingewikkelde wetgeving gepaard. In dat tijdvak verkeerden de initiatiefnemers echter in de voordelige positie dat ze konden voortbouwen op wijdverbreide sympathie voor
en inzicht in het toen al stevig gevestigde Sociale
Zekerheidsprogramma van verplichte Aow-premies. De publieke steun voor Medicare berustte in
de kern op de gelijkenis met een reeds bestaand, en
populair, federaal overheidsprogramma. Ouderen,
en vele andere Amerikanen, waadeerden bet algemene, niet-inkomensafhankelijke karakter van de
Sociale Zekerheidswet. Ze hadden bovendien een
door de praktijk ontwikkeld beeld van de manier
waarop de federale overheid geoormerkte loonbelasting hief en uit die middelen de voorzieningen
van individuele ouderen betaalde. Ook president
Clinton herinnerde bij de introductie van zijn plan
voor de ziektekostenverzekering aan de Sociale

Zekerheidswet. Maar ditmaal was de analogie van
zuiver retorische aard. De overeenkomst betrof
uitsluitend het doel: zekerheid voor iedereen. Het
plan-Clinton riep echter overheidsinstellingen in
het Ieven, waarvoor geen precedent bestond en die
in de praktijk volstrekt anders zouden werken dan
die in het sociale zekerheidsstelsel.
Het sleutelmech~isme in het plan voor de gezondheidszorg was een verplichte inkoopcooperatie, ofwel, om met de opstellers te spreken, een
'gezondheidszorgalliantie'. In elke staat zouden er
een of meerdere van deze nieuwe overheidsinstellingen komen. Hun taak zou bestaan uit bet centraal
innen van bijdragen, het verzamelen van gegevens
en het beschikbaar stellen van informatie. Voorts
zouden de allianties juridische bevoegdheden krijgen ten aanzien van werkgevers, verzekeringsmaatschappijen en individuele burgers. Voorstanders
die Clintons gezondheidszorgplan trachtten uit te
leggen, konden geen reeds bestaande instelling
noemen, die gelijkenis vertoonde met de gezondheidszorgalliantie. Soms werd ze vergeleken met
de voedsel- en graancooperaties in de landbouw.
W ellicht dat specifieke bevolkingsgroepen zich
daarbij wat konden voorstellen, maar over bet
geheel genomen was er geen enkel federaal programma dat voldoende bekend en populair was om
duidelijk te kunnen maken waaraan men moest
denken - niet zoals de Sociale Zekerheidheidswet
als voorbeeld diende voor Medicare. Zo kon bij de
bevolking gemakkelijk het idee postvatten dat de
allianties uit het niets moesten ontstaan. Het was
dan ook niet zo vreemd dat uit een opinie-onderzoek van februari 1994 bleek dat slechts een op de
vier Amerikanen zei te weten wat een 'gezondheidsalliantie' zo ongeveer inhield.
Pleitbezorgers van bet plan-Clinton verdoezelden
dat de allianties overheids-instellingen zouden zijn.
In plaats van de Amerikanen zo simpel en helder
mogelijk uit te leggen waarom een dergelijke overheidsinspanning nodig en wenselijk was, in plaats
van te vertellen hoe de nieuwe reguleringen zouden
werken, trachtten ze het wantrouwen onder het
pubiek te dempen met de suggestie dat in Clintons
plan nauwelijks een rol voor de overheid was weggelegd. Ze wekten de indruk alsofhet bij de allianties om een soort reusachtige vrijwilligersorganisaties zouden gaan. Gebiologeerd door de Amerikaanse vrees voor centrale sturing of bureaucratische rompslomp in de gezondheidszorg, gebruikten
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ze beelden van vrijwilligheid en spraken ze over
keuze, als voerden ze een advertentiecampagne.
Maar met die vage, ontwijkende uitleg gaven ze de
felste tegenstanders van het nieuwe stelsel alle
ruimte om met hun eigen interpretaties te komen.
Het idee dat de uitvoering van het plan zou berusten bij een enorm aantal vrijwilligersgroepen, was
eenvoudig niet geloofwaardig. Als de president
aileen dit in gedachten had, waarom had hij dan een
wetsvoorstel van maar liefst 1.342 pagina's in het
Congres moeten indienen?
Conservatieve teaencampaane
Terwijl de voorstanders van een alomvattende hervorming van de gezondheidszorg tussen eind 1993
en begin '94 in het defensief raakten, gingen de
tegenstanders onverwijld tot actie ·over. Allerlei
organisaties met beroepsmatige of financiele belangen in de gezondheidszorg hadden reeds gehoor
gegeven aan een oproep om Clintons Task Force
van hun zorgen te verwittigen. Toen het plan
officieel bekend werd gemaakt, konden al deze
groepen snel vaststellen hoe teleurgesteld of kwaad
ze waren over voor hen relevante details in het
omvangrijke wetsvoorstel. De woordvoerders en
stafleden ervan zaten reeds in de startblokken om
hun leden overal in den Iande te informeren over de
gevaarlijke aspecten van het voorstel, om persconferenties te geven en om in het Congres eeu lobby
voor veranderingen op gang te brengen. Rijke en
ernstig bedreigde organisaties (zoals de Amerikaanse Vereniging van Ziektekostenverzekeraars,
de club van kleinere verzekeringsmaatschappijen
die na goedkeuring van het plan-Clinton wellicht
het veld had moeten ruimen) waren eveneens in
staat om direct tot actie over te gaan om de publieke opinie tegen het voorstel te bemvloeden. Zoals onderzoek van het Center for Public Integrity
zou aantonen, leidde dit alles ertoe dat er 'in de
recente Amerikaanse geschiedenis nog nooit zoveel
is gelobbied als rond dit wetsvoorstel'. In 199 3 en
1994 spendeerden 'honderden belangengroepen in
totaal maar liefst honderd miljoen dollar om de uitkomst van dit politieke issue te bemvloeden.'
Aanvankelijk hadden de klachten van de talrijke
belangengroepen in de bestaande gezondheidszorg
nauwelijks invloed op de publieke opinie en op
commentatoren. Ze werden beschouwd als openingszetten bij de onderhandelingen over de details
van wetgeving, waarover in het Congres een compromis moest worden gesmeed. Clinton zelf stelde

herhaaldelijk dater over details te praten viel en dat
hij bereid was tot veranderingen. De eerste critici
bezworen nog dat ze net als de president een alomvattende hervorming van de gezondheidszorg voorstonden.
Maar vanaf het begin waren er ook signalen die
wezen op een veel harder, algemener en oprecht
ideologisch verzet tegen alomvattende, door de
centrale overheid gestuurde hervormingen van de
gezondheidszorg. Tegen eind 1993 begonnen
rechtse Republikeinen te beseffen dat ze hun positie
binnen de eigen partij, zowel als het belang van de
Republikeinse Partij in het algemeen, uitstekend
konden dienen door het plan-Clinton eerst te
demoniseren en vervolgens een nederlaag toe te
brengen. Daarmee zouden ze de positie van de
Democraten ernstig verzwakken, waarmee de eerste stap op weg naar de macht in het Congres en
naar het presidentschap zou zijn gezet. William
Kristol, een van de initiatiefuemers van het recentelijk opgerichte 'Project voor de toekomst
van de Republikeinen', liet een stroom van memo's
uitgaan, waarin hij opriep tot de totale politieke
oorlog.
De steun onder de bevolking voor het planClinton was sinds september afgebrokkeld, aldus
Kristol. Zouden de Republikeinen via 'een agressieve, compromisloze tegenaanval' de middenklasse ervan kunnen overtuigen dat er welbeschouwd
helemaal geen crisis in de gezondheidszorg was, dan
zouden ze het wetsvoorstel uiteindelijk kunnen
doen struikelen. Onder verwijzing naar opinieonderzoek waaruit bleek dat het gros van de
Amerikanen tevreden was over de eigen gezondheidszorg, stelde Kristol dat de Republikeinen 'er
onophoudelijk op (moeten) hameren dat verplichte
gezondheidszorgallianties en overheidscontrole op
de kosten verwoestend zijn voor het karakter, de
kwaliteit en de inventiviteit van de Amerikaanse
medische zorg.
De harde conservatieve aanval op het plan-Clinton
bracht in de loop van 1994 steeds meer bondgenoten bijeen. Verder resulteerde de campagne erin
dat financiele middelen en steun toevloeiden naar
de anti-overheidsconservatieven binnen de Republikeinse Partij. Ideologeq en denktanks lanceerden
smerige aanvallen op het plan tot hervorming van
de gezondheidszorg. Kleine ondernemers, verenigd in de Nationale Federatie van Onafhankelijke
Ondernemers, alsook andere organisaties spraken
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zich uit tegen de voorgestelde 'verplichting voor
werkgevers om zich aan te sluiten'. De typering van
het plan-Clinton als een bureaucratische staatsgreep van verzorgingsstaat-progessieven bleek een
spekje voor het bekje van zowel Rush Limbaugh als
andere rechtse gastheren van de honderden praatprogramma's op de radio, die door miljoenen mensen werden beluisterd. (Ruim de helft van de kiezers, die in november 1994 bij stembureau's werden ondervraagd, bleek inderdaad naar zulke shows
te luisteren, en van degenen die dit het meest de den
stemden drie op de vier op republikeinen .) Ook de
groeperingen van Christelijke Coalitie kwamen in
actie. Hadden zij Bill en Hillary Clinton tot dusver
vooral op immateriele kwesties geattaqueerd, thans
begonnen ze grote bedragen te fourneren voor een
kruistocht tegen de hervorming van de gezondheidszorg. Op 15 februari 1994 deelde de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Coalitie, Ralph
Reed, mee dat er een 'campagne van 1 ,4 miljoen
dollar ter bevordering van de lokale oppositie tegen
het plan Clinton' zou worden gevoerd. De taktiek
behelsde 'de verspreiding van dertig miljoen aan
het Congres geadresseerde briefkaarten onder
zestigduizend kerken, radiocommercials in veertig
congresdistrikten en advertenties in dertig kranten.'
Gematigde Republikeinen, die aanvankelijk tot
een compromis genegen waren, begonnen met het
oog op de enorme druk uit hun eigen partij , gas
terug te nemen. En woordvoerders van belangengroepen die over de hervormingen hadden willen
onderhandelen, werden al spoedig door zowel
!eden als republikeinse !eiders geprest de samenwerking met de regering Clinton dan wei met
Democraten in het Congres te staken .
'Overheidsburea ucratie '
Conservatief rechts was in staat tot het mobiliseren
van vele middelen - geld, morele steun en netwerken op lokaal niveau . Desondanks blijft het de vraag
waarom hun offensief in 1994 zo succesvol kon
worden. Amerikanen uit de mir'denklasse waren
(en zijn) niet alleen bezorgd over de betaalbaarheid
van de gezondheidszorg voor henzelf, maar ook
over die van de nationale gezondheidszorg in het
algemeen. Zoals we hebben gezien rustte Clinton
als gematigd Democraat niet voordat hij een marktgerichte benadering had geformuleerd, die zoveel
mogelijk intact liet, en die aanvankelijk welwillend
werd ontvangen. Desalniettemin was een groot
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dee! van de middenklasse - geen leden van uiterst
rechtse groeperingen, maar niet-gebonden kiezers,
gematigde Democraten en Republikeinen en voormalige Ross Perot-stemmers - in de peri ode tussen
halverwege zomer 1994 en de verkiezingen van
november tot de zienswijze gekomen dat het planClinton tezeer op het foutieve idee van 'centrale
sturing' berustte, waarmee hij de kwaliteit van de
gezondheidszorg voor mensen als zijzelf op het spel
zette.
Zeker, het was bepaald niet de eerste maal
dat conservatieve politici en organisaties uit het
zakenleven schunnige anti-etatistische retoriek als
wapen gebruikten tegen sociale programma's van
democraten . Zo waarschuwden conservatieven in
19 34- ' 3 5 bijvoorbeeld dat het met de Amerikaanse
levensstijl zou zijn gedaan als de Sociale Zekerheidswet zou worden aangenomen. Het Congres
nam deze wet desondanks aan. De algehele politieke situatie, waarin Franklin Roosevelt en de Democraten midden jaren dertig de Sociale Zekerheidswet bevochten, was echter duidelijk zeer verschillend van de context waarin president Clinton
zijn algemene ziektekostenverzekering ontwierp en
verdedigde. Dat de Democraten in 19 3 5 een veel
grotere meerderheid hadden, zowel onder de kiezers als in het Congres, was niet het enige verschil.
(Tenslotte telde de democratische fractie destijds
vele conservatieven uit de zuidelijke staten, die zich
dikwijls tegen initiatieven van de federale overheid
vezetten.) Een tweede, en belangrijker, verschil
tussen de Sociale Zekerheidswet en de Wet op de
Ziektekostenverzekering had zowel te maken met
het soort overheidsactiviteit waartoe ze aanzetten,
als met hoe er in de beide ontwerpen rekening
werd gehouden met de bestaande belangengroepen
op het relevante beleidsterrein .
Hoewel delen van de Sociale Zekerheidswet van
19 3 5 tot nieuwe loonbelastingen leidden, ging het
om zeer kleine bedragen. Bovendien betaalden de
meeste werknemers in deze tijd nog maar weinig
belasting en was belasting niet hun voornaamste
zorg. Het bemachtigen en behouden van een baan,
daar ging het toen om. Natuurlijk, de !eiders van
het zakenleven hadden een enorme hekel aan nieuwe belastingen, maar midden in de crisis hadden ze
niet zoveel invloed, noch op de publieke opinie
noch op gekozen bestuurders. Hun standpunt kon
terzijde worden geschoven. Daarbij kwam nog dat
de Sociale Zekerheidswet niet alleen werknemers
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nieuwe verzekeringen garandeerde, maar ook federale subsidies inhield voor bijstands- en gezondheidsvoorzieningen, die in de meeste staten
reeds bestonden of werden ingevoerd. Als het aan
Roosevelts beleidsmakers had gelegen dat was via
deze nieuwe subsidies de bestuurlijke greep van de
federale overheid een heel klein beetje vergroot.
Maar het Congres schrapte de meeste van deze
bev.oegdheden uit het wetsvoorstel. Uiteindelijk
ging de Sociale Zekerheidswet grotendeels over het
herverdelen van geld. Burgers, staten en gemeenten werden verlokt met de belofte dat er geld aankwam, en niet afgeschrikt door het vooruitzicht dat
diensten waaraan ze gewend waren geraakt, gereorganiseerd zouden moeten worden.
Het plan-Clinton daarentegen werd ontworpen
in het tijdperk na Reagan, toen belastingen electoraal gezien wel zeer slecht lagen en de overheidsuitgaven zich binnen smalle marges moesten bewegen.
De wet was dus welbewust zo ontworpen dat de
meeste groepen en individuen er financieel nauwelijks van zouden profiteren. Belangrijker nog, het
ontwerp werd ingediend in een periode waarin er al
oneindig veel belangengroepen in de gezondheidszorg bestonden, en waarin werknemers uit de middenklasse in de regel reeds een of ander vorm van
ziektekostenverzekering hadden.
Dankzij het plan-Clinton zouden miljoenen onverzekerden tegen ziektekosten gedekt zijn en verzekerden nieuwe vormen van zekerheid krijgen.
Daar stond evenwel tegenover dat het een heleboel
nieuwe reguleringen bevatte, waarmee verzekeringsmaatschappijen, gezondheidszorginstellingen,
werkgevers en deelstaatregeringen te maken zouden krijgen. Juist omdat de particuliere en publieke
kostenstijging in de gezondheidszorg teruggedrongen moest worden, werden deze nieuwe regels
ingewikkeld en tamelijk strak geformuleerd.
In het verleden hebben Amerikanen er nooit
moeite mee gehad om van federale uitgaven te profiteren. Ze wilden er zelfs wei belasting voor betalen, tenminste als daaruit voorzieningen werden
gefinancierd die niet slechts aan de armen maar juist
ook aan bevoorrechte groepen en individuen ten
goede kwamen. Zulke financiele middelen zijn
vooral aantrekkelijk als ze gesluisd worden via
goed-gestroomlijnde bestuurlijke kanalen, en als ze
relatief automatisch lijken te worden uitbetaald.
Maar de Amerikanen hebben een broertje dood aan
federale overheidsregels die niet veel geld in het

laatje brengen. De ironie wilde dat de hervormingsgezinde democraat Bill Clinton zo graag geld wilde
besparen, dat hij ongewild een plan opstelde dat
een heleboel regulering beloofde, zonder dat daar
geld voor allerhande groepen aan verbonden was.
Menigeen die met het bestaande stelsel van gezondheidszorg te maken had, begon zich bezorgd af te
vragen ofhet plan-Clinton geen inkrimping ofherinrichting zou betekenen van de gezondheidszorg
die ze leverden, financierden of ontvingen. De
rechtse kritiek op de bemoeizuchtige 'overheidsbureaucratie' sloeg daarom zo breed aan omdat ze op
deze bezorgdheid inspeelde.
In een bredere historische context gezien was er dus
vee! tegen het plan-Clinton in te brengen. Leek het
gezien de maatschappelijke en politieke situatie
zeer verstandig voor een gematigd Democraat te
opteren voor geleide 'keuzevrijheid binnen een vast
budget', dezelfde situatie zorgde ervoor dat dit
concept een ideaal doelwit hood voor pohtieke
tegenaanvallen van anti-overheidsconservatieven.
De president en zijn bondgenoten hadden de reguleringsmechanismen beter over het voetlicht kunnen brengen. Maar zelfs als de regering haar plan
beter aan de bevolking had uitgelegd, dan nog had
het voorstel dat in september '93 onder zo'n goed
gesternte gelanceerd leek te worden, in een nederlaag kunnen eindigen, een nederlaag die als een
boemerang op de Democraten terugsloeg. In de
kern kwam het erop neer dat het plan-Clinton te
veel kostenbeperkende reguleringen bevatte en te
weinig geld opleverde voor georganiseerde groepen en de middenklasse, die zo goed afwaren met
het huidige stelsel van gezondheidszorg.
Crisis in de verzorainasstaat
Ook al ontnamen ze in november 1994 tal van democratische congresleden hun zetel, de Amerikanen hechten nog steeds zeer aan een door de
overheid gelnitieerde hervorming van de gezondheidszorg. Een forse meerderheid van de kiezers
vindt nog steeds dat er maatregelen genomen moeten worden om de onverzekerden, en in het bijzonder kinderen en mensen met lagere inkomens,
tegen ziektekosten in te dekken. Het merendeel
van de kiezers vindt teveqs dat er niet op Medicare
en Medicaid mag worden bezuinigd, net zomin als
op het nog immer geliefde Sociale Zekerheidsprogamma. Maar het ziet er niet naar uit dat deze
burgers in de nabije toekomst de politiek van de
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Verenigde Staten zullen bepalen. Na hun triomfin
november 1994, presenteren de anti-verzorgingsstaat Republikeinen hun Contract met Amerika als een
blauwdruk voor het overheidsbeleid. In het Contract
wordt met geen woord over de gezondheidszorg
gesproken. Het legt integendeel aile nadruk op
bezuinigingen op de bijstand, op deregulering en op
enorme belastingverlagingen.
Teneinde hun doel van belastingverlaging en
bezuiniging te bereiken, zullen de Republikeinen
moeten snijden in de uitgaven voor de bestaande
collectieve verzekeringsstelsels Medicaid en Medicare, en deze wellicht zelfs moeten schrappen.
Onder conservatieve Republikeinen doet het idee
de ronde om Medicare te vervangen door via de
belastingmiddelen gesubsidieerae bonnen of individuele spaarrekeningen voor medische kosten.
Tegelijkertijd zouden ouderen moeten worden
aangemoedigd om deel te nemen aan gezondheidszorgvoorzieningen op de particuliere markt. Er is al
een felle politieke strijd over Medicare ontbrand,
waarbij Democraten het programma verdedigen
met het argument dat het ouderen een maximale
vrijheid geeft bij de keuze van een arts, terwijl bepaalde Republikeinen de loftrompet steken van de
vermeende voordelen van 'keuze' tussen verzekeringsmaatschappijen en particuliere zorgarrangementen. Als de Republikeinen in 1996 de presidentsverkiezingen winnen, terwijl ze nog steeds de
meerderheid in het Congres hebben, dan zullen ze
naar verwachting ook het sociale zekerheidsstelsel
grondig willen reorganiseren. Hun hoofddoel is
immers om de rol van de Amerikaanse overheid in
de hele sociale zekerheid dramatisch terug te dringen, ten faveure van markt'oplossingen' voor
sociale problemen.
Aangezien het aantal onverzekerden, met name
onder de werkende lagerbetaalden, nog steeds
stijgt, blijft een hervorming van de gezondheidszorg een prima issue voor de Democratische Partij.
Maar de Democraten verkeren in een diepe electorale en intellectuele crisis, en zullen pas met
geloofwaardige oplossingen voor welke kwestie
dan ook kunnen komen, wanneer ze de algemene
politieke problemen waarvoor ze staan, bet hoofd
hebben geboden. Op de korte terrnijn kan het verdedigen van Medicare gunstig zijn voor de Democraten. Zo'n verdediging op zich lost echter niet de
kwesties op van kostenstijging en onverzekerden,
die Clinton nu juist tot zijn plan van 199 3 inspireerden. Evenmin zal de verdediging van Medicare op

zichzelf de legitimiteit kunnen herstellen van het
idee dat de Amerikaanse federale overheid de burgers een algemene bestaanszekerheid moet waarborgen .
Een onzekere toekomst

Het is heel wel mogelijk dat de Amerikaanse voorstanders van een van overheidswege geregelde algemene ziektekostenverzekering hun laatste kans
hebben gehad - en hebben verspeeld. In de twintigste eeuw drong de hervorrningsgezinde rniddenklasse steeds weer aan op een ziektekostenverzekering voor alle Amerikanen of een groot deel daarvan. Met veel optimisme bedachten ze keer op keer
'rationele' en 'zo goedkoop mogelijke' hervormingen. Eindelijk zou ook in de vs 'de tijd rijp' zijn om
zich met een algemene ziektekostenverzekering in
de rij van beschaafde, democratische industrielanden te voegen. De meeste van die voorstellen werden door lokale groepen om zeep geholpen. Ze
slaagden erin om via het Congres verregaand overheidsingrijpen in de gezondheidsmarkt en in de
relatie tussen dokter en patient te voorkomen.
Alleen halverwege de jaren zestig, op het hoogtepunt van de Great Society, wisten de hervormers
met Medicare en Medicaid hun voorstellen gerealiseerd te krijgen.
Dit unieke succes deed zich voor in het zeer
korte tijdsbestek dat de progressieve Democraten
hetzelfde ideologische elan en dezelfde overmacht
in het Congres hadden als de conservatieve Republikeinen nu. Maar daarbij kwam nog dater midden
jaren zestig onder de bevolking een enorm vertrouwen bestond in de mogelijkheden van de federale
overheid, zelfs zozeer dat Amerikanen even hebben
geloofd dat de regering haar 'War on Poverty' kon
winnen . Maar wellicht nog belangrijker was, dat
het algemeen geldende verzekeringspakket van de
Sociale Zekerheidswet als positief model kon dienen bij de vraag hoe de federale regering alle ouderen van gezondheidszorg kon voorzien, zonder dat
dit als vemederend werd ervaren.
Op zoek naar hoopgevende voorbeelden uit het
verleden, putten gezondheidzorghervormers vaak
moed uit de opstelling van Harry Truman. Nadat
zijn campagne voor een algemene ziektekostenverzekering in 1948- 'so op een nederlaag was uitgelopen, verzonnen Truman en zijn bondgenoten een
salami-tactiek, die uiteindelijk leidde tot de invoering van Medicare in 1965. Hervormers dromen
ervan dit kunststukje opnieuw te vertonen. Hun
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gedachte gaat daarbij uit naar de uitbreiding van een
ziektekostenverzekering voor aile kinderen in
Amerika, als eerste stap op weg naar een algemeen
stelsel. Maar vandaag de dag zijn de omstandigheden, door zowel het voorafgaande beleid als de
geringe speelruimte van de regering, vee! minder
gunstig dan in de periode na Truman. Nu het eenmaal een volledig gerijpt overheidsprogramma is,
staat de sociale zekerheid sinds de jaren tachtig
voortdurend onder vuur van de bezuinigingsfanaten
van de 'Concord Coalition' en nog rechtsere groeperingen. Deze lieden beschouwen de algemene
dekking van dat programma als 'te kostbaar' voor
de federale overheid om haar in de toekomst te
kunnen handhaven. Tegenwoordig spitst de strijd
in Washington zich toe op de vraag hoe de belastingen en overheidsuitgaven beteugeld kunnen worden, en niet op geleidelijke groei daarvan. Onder
de gematigde Republikeinen en Democraten, die in
de jaren vijftig en zestig aan het bewind waren, was
dat nog wei het geval. Het tijdperk van Truman is
definitief voorbij.
Ook al is gezondheidszorg nog zo belangrijk voor
vele Amerikanen, op zichzelf zal dit punt nooit voldoende zijn om de democraten weer in een sterke
positie te brengen of om het geloof te doen her Ieven dat de nationale regering voor sociale zekerheid
moet zorgen. Het mislukken van Clintons moedige
pogingen tot hervorming van de gezondheidszorg
toont aan dat de toekomst van veelomvattende
sociale politiek in de vs afhankelijk is van het geloof
van Amerikanen dat de regering ook niet-opdringerige oplossingen kan bieden voor de diepgevoelde
behoeften van individuen en gezinnen. Willen progressieven in de toekomst een stelsel van algemene
ziekteverzekering verwezenlijken, dan moeten ze
eerst met een nieuw verhaal komen over de taak
van de regering, alsmede met een nieuw meerderheidsbondgenootschap.
Dit is een verkorte en eniaszins bewerkte versie van een door Theda
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