De gezondheidszorg: wat to doen? (2)

Marktwerking,
keuzevrijheid en sobere
gezondheidszorg
PAUL SCHNABEL
Het BBC-televisieprogramma Have I got news for

you heeft nieuw leven geschonken aan het spelletje'Wie hoort er in dit rijtje van vier niet thuis'.
Ik moest daaraan denken toen ik gevraagd werd
de begrippen marktwerking, keuzevrijheid en
sobere gezondheidszorg in samenhang met elkaar to bespreken. Het was meteen duidelijk
waar de pijn zat en wie in het rijtje met gezondheidszorg dus niet thuishoort. Marktwerking en
keuzevrijheid zijn bijna synoniem en voorzover
ze dat niet zijn, liggen ze toch heel sterk in elkaars verlengde. Marktwerking en keuzevrijheid
zijn in Nederland in de praktijk wel niet of nauwelijks met gezondheidszorg verbonden, maar
het is de bedoeling dat dit nujuist meet het geval
Wordt. Samen staan marktwerking en keuzevrijheid voor een meer klantgerichte en vraaggestuurde benadering in de gezondheidszorg, die
flu nog overwegend gekenmerkt wordt door
klachtgerichtheid en aanbodsturing.
Het begrip dat niet in her rijtje past, zeker niet
in de voor de toekomst gewenste samenhang, is
'sober'. Her woord zelf al suggereert iets wat verleden, tijd is, toen het niet anders kon of soms
ook omdat het niet anders mocht. Prinsjesdag na
11 September 2'001 werd een'sobere' viering, wat
ongeveer neerkwam op her weglaten van het
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feestgedruis. Her ritueel was vrijwel hetzelfde,
maar ondanks het vertrouwde vertoon was in ieder geval de toon heel anders. Zo hoort dat.
Sober is een moeilijk begrip in de gezondheidszorg. In de jaren vijftig en zestig vonden de
meeste Nederlanders ook in de zorg al luxueus
wat nu al niet eens meet als sober zou worden
beschouwd. Een sobere gezondheidszorg is een
begrip dat verwijst naar een wereld waarin niet
meet gedaan wordt dan het hoogstnoodzakelijke
(hoewel er meet gedaan zou kunnen worden als
men dat zou willen of ook zou kunnen betalen),
waarin pijn lijden nog gewoon is (hoewel er in
principe middelen ter verzachting zijn) en
waarin geen ruimte is voor her aangename, verzachtende en verfraaiende, laat staan voor het individuele. De sobere wereld is die van de ziekenfondsbril, de volle wachtkamers, de grote ziekenzalen en slecht eten op tij den die zich van honger
en gewoonte niets aantrekken.
Met marktwerking heeft dat niet veel to maken, maar merkwaardig genoeg ook niet met de
gezondheidszorg in de meet moderne zin van
her woord. Bij een sobere gezondheidszorg
denkt niemand aan zorg voor de gezonde mens,
aan hotelzorg voor verpleeghuispatienten of aan
ingrijpen ter verbetering van het uiterlijk. Veel
van wat de gezondheidszorg kan, wordt in een
sobere opvatting van zorg niet als relevant of
passend beschouwd, veel van wat mensen willen
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als modieuze grillen en als gevaarlijke tekenen
van verwenning. Een sobere gezondheidszorg
zal - als het ook minder sober kan en als mensen de middelen hebben om het meet aan zorg to
betalen - altijd een gefrustreerde zorg zijn, die
zijn eigen verzet oproept. Anders gezegd, hoe bewust soberder de gezondheidszorg gehouden
wordt, hoe groter het streven naar marktwerking in de zorg zal zijn. Sober is minder, waar
meet kan en gevraagd wordt.
MONDIGHEID
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Dat wordt nog versterkt door het uit een heel andere bron voortkomende streven naar mondigheid van de patient, de codificatie van de rechten
van de patient en de opkomst van patientenvertegenwoordigers in de zorg. Mensen zijn geleidelijk aan ook zelf veranderd in hun houding ten
opzichte van de zorg. Dat geldt ook voor de oudere generaties. Ik sprak onlangs een 72-jarige
die net nieuwe heupen hadgekregen' (zo heet
her nog steeds) en voor wie her eigenlijk vanzelfsprekend was dat hij in het ziekenhuis een eigen
kamer had met alle voorzieningen - eigen bad
en toilet, telefoon, televisie, airconditioning - ,
zelf zijn menu kon bepalen en ook het moment
waarop dat geserveerd wend. Als thuis dus, of eigenlijk nog iets verzorgder, zoals in een goed hotel gebruikelijk is. Ook als het niet om meet service en kwaliteit gaat, zien we de verandering.
Amsterdamse huisartsen klagen erover dat de
euthanasiewet steeds minder als een bescherming van de arts en steeds meet als een recht van
de patient gezien wordt. Dokters worden onder
druk gezet om de patient dat to geven wat hij wil.
De voortdurende verhoging van de kwaliteitsstandaarden in de zorg en de versterking van de
rechtspositie van vooral de paramedische beroepen hebben er bovendien toe geleid dat de zorg
qua organisatie en institutie zelf een ander gezicht heeft gekregen. Verpleging en verzorging
zijn mooie beroepen geworden, maar geen liefdewerk meer. In de gezondheidszorg wil men gewone werktij den en een goede honorering. De
verslagleggings- en verantwoordelijkheidseisen
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komen steeds hoger to liggen en met de zorgverzekeraars moet onderhandeld worden. Er wordt
scherp gelet op de rechten van de patient en de
veiligheidseisen die er aan laboratoria, apotheken en operatiekamers worden gesteld, nemen
steeds toe. Het hele idee dat deze myriade van regels en controles nog'sober' kan zijn, is een illusie die zeker ook in de gezondheidszorg zelf nog
graag gekoesterd wordt. Er is echter niet veel
ruimte voor minder red tape.
Soberheid is op nog een heel andere manier
obsoleet geraakt. De gezondheidszorg zelf is vergeleken bijvoorbeeld met her onderwijs opvallend verkwistend ingesteld en ook gesteld
op de luxe van het nieuwste en het beste. De
hoogste kwaliteit en de hoogste veiligheid zijn
standaard geworden en dat niet alleen op de gebieden waar her medisch belang daartoe dwingt.
De hoge standaard moet ook symbolisch zichtbaar zijn in de verzorgde afwerking en her
onderhoud van de voorzieningen, de omvang en
de allure van de openbare ruimten en de directiekantoren. De hierarchische structuur van vooral
het ziekenhuis en de wedijver tussen de'dokter'

en de'bureaucraat'versterken die ontwikkeling
nog eens. Zeker ziekenhuizen lijken in dat
opzicht op luchthavens, waar ook alles erop gericht is een sfeer van verzorgdheid en kwaliteit
to suggereren die een representatie is van de onzichtbare zorg van de technici achter de schermen.
VRAAG ZOEKT AANBOD

In beide gevallen betekent dit dat veel mensen
zich plotseling deel weten van een omgeving die
een andere levensstijl ademt dan zij gewend zijn.
Dat is zeker het geval of het geval geweest in de
verzorgingsstaten van het vasteland van NoordwaWest Europa. Voor een deel van de bevolking
ren zij al nooit sober, omdat ze de stijl van de
middenklasse weerspiegelen en impliciet ook
gedragen worden door de notie dat de voorzieningen voor een brede middenklasse aanvaardbaar moeten zijn. Tot voor kort was dat ook
zo en dat bleekjuist uit het ontbreken van een
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trend in de richting van een door de particuliere
vraag gedragen systeem. In Engeland - en ook
in de Verenigde Staten - zijn de voorzieningen
op een zo laag niveau gehouden, dat ze voor de
middenklasse nauwelijks aanvaardbaar zijn. In
die landen is er dan ook een heel groot verschil
tussen de publieke en de particuliere zorg en tussen her publieke en het particuliere onderwij s.
Wie het enigszins kan, kiest voor het particuliere
alternatief.
De veranderingen in het denken over de verzorgingsstaat en de beperking van de voorzieningen hebben er in de traditionele middenklasseverzorgingsstaten toe geleid, dat een steeds
hoger opgeleide, steeds welvarender geworden
en steeds comfortabeler levende bevolking zijn
heil elders gaat zoeken. Ten dele in de echte
marktsector, ten dele bij voorzieningen die bereid en in staat zijn voor extra geld ook de gewenste service en zorg to leveren. Politiek is dat
omstreden, maar dat blijkt in elk nieuw geval
weer een achterhoedegevecht to zijn. Er is
vraag en er is aanbod - waar dat in Nederland
niet tot gelding gebracht kan worden, gebeurt
dat wel in het buitenland, dat ieder jaar dichterbij komt.
PSEUDO-MARKTWERKING?

Toen de Commissie Dekker meer dan i s jaar geleden de introductie van het marktdenken in de
gezondheidszorg aanbeval, ging her niet om de
invoering van de simpele wet van vraag en aanbod. De commissie wilde meet flexibiliteit brengen in de versteende structuren van een systeem
dat volledig vanuit het aanbod georganiseerd
was. De commissie was ook beducht voor verlies
aan kwaliteit en grensde de marktwerking aan
de onderkant ook of met een strenge regulering
van de kwaliteit.
Wat de commissie niet kon voorzien toen ze
concurrentie tussen verzekeraars (en ook tussen
aanbieders onderling) en onderhandelingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders aanbeval,
was de anti-marktreactie van beide partijen op
het aanbevolen marktdenken. De beoogde conS&D 3 1 2002

currenten werden al heel snel monopolisten, zeker op regionaal niveau en in ieder geval voor de
burger en de patient. Bovendien zou uit de ervaringen in andere sectoren (makelaars, notarissen, advocaten) al snel blijken, dat het vrijgeven
van de vestiging en de prijzen vooral een prijsopdrijvende werking zou hebben. In al deze sectoren blijkt van een echte marktwerking geen
sprake. De onderhandelingsruimte van de klant
is beperkt, door zijn gebrek aan deskundigheid
op een gespecialiseerd gebied, maar ook door de
moeite die her kost een al aangegane relatie weer
to verbreken.
In de gezondheidszorg zal dat niet anders
zijn. Dat betekent in de praktijk dat marktwerking aan de aanbodkant een kwaliteitsverhogend en dus ook kostenverhogend karakter zal
hebben. De aanbieders - professionals en orga-

nisaties van professionals - gaan met elkaar
'concurreren' op de kwaliteit van de voorzieningen en de zorg: betere apparatuur, mooiere aankleding, individuelere zorg. Men biedt meer
waar voor meer geld. Sommigen zullen zich gaan
specialiseren in een aanbod dat geheel gericht is
op consument die voor bepaalde diensten veel
eigen geld overheeft (of een verzekeringspolis
heeft afgesloten die extra mogelijkheden biedt).
Er zal, zoals in de geneesmiddelenbranche altijd
al gebruikelijk, meer van hetzelfde worden aangeboden in een nieuwe verpakking of in een bijzonder arrangement.
Is dat nu allemaal nodig en wenselijk? Nodig
is er uiteindelijk heel weinig en'nodig' is ook
nauwelijks een criterium als het gaat om de
middelen die mensen vrij ter besteding hebben.
Er is weinig reden in de gezondheidszorg daar
andere maatstaven voor aan to leggen als elders,
al wordt dat nog steeds wel gedaan. Op termijn
lijkt mij dat niet meet houdbaar en ook niet aanvaardbaar.
War wenselijk is, is ook niet zo duidelijk, zeker niet in een situatie waarin in de basisbehoefte aan gezondheidszorg al redelijk voorzien
is. Bovendien, her publieke karakter van de gezondheidszorg is relatief beperkt en de beroepsuitoefening in toenemende mate vrij. Een tand-
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arts die zich specialiseert in de meer cosmetische
kanten van zijn vak, kan moeilijk verweten worden dat er to weinig tandartsen zijn voor de primaire tandheelkunde. Dat is wel zo, maar her is
niet zijn four en ook niet zijn verantwoordelijkheid. Wel kan men de `luxe' tandheelkunde geheel voor eigen rekening van de klant laten komen, maar ook hier geldt dat wat eerst luxe was
al gauw weer gewoon en zelfs essentieel wordt.
WEINIG KEUZEVRIJHEID

Tot nu toe hebben de klanten van de gezondheidszorg weinig van keuzevrijheid gemerkt. In
veel opzichten zijn zelfs de meest basale keuzes
niet meet mogelijk: er zijn nog maar loo ziekenhuizen, er zijn to weinig huisartsen en tandartsen, de thuiszorg en de verpleeghuizen hebben
lange wachtlijsten en/of verscherpte indicaties,
bet geneesmiddelenaanbod wordt bewust beperkt gehouden. Er zijn ook wel lichtpunten, gelukkig. De introductie van bet Persoonsgebonden Budget in de AWBZ geeft de verzekerde in ieder geval her gevoel zelf to kunnen bepalen aan
welke vormen van hulp her geld besteed moet
worden. Ook verzekeraars geven meet ruimte
aan hun klanten om zelf bet pakket samen to
stellen en de hoogte van de eigen bijdrage of de
verzekeringsdrempel vast to stellen. Behandeling in her buitenland is geen uitzondering meer
en de nood dwingt zelfs tot een herziening van
de grenzen van de professies: bepaalde taken
kunnen redelijkerwijs toch ook overgelaten wor-
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den aan assistenten met voldoende training en
ervaring.
Gebrek aan marktwerking heeft in de gezondheidszorg niet tot problemen geleid, zolang de
bevolking nog bet idee had dat er voldoende zorg
beschikbaar was voor wie bet nodig had en dat
zorg ook zozeer een publiek goed was dat individuele aanspraken op extra's maar zeer beperkt
gehonoreerd zouden kunnen worden. De garantie van goede en gelijkverdeelde zorg voor iedereen kan niet meer gegeven worden en de burger
is tegelijkertijd veeleisender en individualistischer geworden. Hij wil goed bediend worden en
zelf kunnen kiezen en beslissen. Dat mag ook
wat kosten, maar dat is niet hetzelfde als steeds
meer moeten betalen en tegelijkertijd steeds
minder krijgen.
De gezondheidszorg is een bijzondere sector,
altijd al geweest en nu nog meer dan ooit. Dat
valt eens to meer op nu bet systeem uit balans is
geraakt: de kosten blijven stijgen, de menskracht
breidt verder uit, de vraag blijft toenemen, bet
aanbod wordt beperkter, de tevredenheid van de
burgers is gedaald en politieke interventies hebben nog niet tot de gewenste resultaten geleid.
Dat kan nog komen, omdat meet geld nu eenmaal niet direct tot betere of zelfs meet resultaten leidt. Dat kost tijd en dat betekent nog lang
kampen met tekorten in de zorg. Met soberheid
heeft dat weinig to maken, met armoe des to
meer.

