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3.1 Over u en zonder u

Het heeft pas zin over een sociaal dilemma to praten, als het conflict
tussen het particuliere belang en het algemene belang dat aan de orde
is, groot is - in de zin dat het op veel mensen betrekking heeft en maat-
schappelijk voelbaar is. Het gaat niet om een keuze tussen de belangen
van een particulier en de belangen van de rest, maar om de bijna-onmo-
gelijkheid van een keuze die de belangen van ieder individu op zich on-
der druk zet, zodra voor het belang van alle individuen gezamenlijk
gekozen wordt, en omgekeerd om de onwenselijkheid van een keuze
waarin de collectiviteit `de belangen van ieder die deel uitmaakt van de
collectiviteit negeert.

Zo bont wordt het ook zelden gemaakt, zeker niet in een land als
Nederland, dat bestaat bij gratie van de bereidheid dilemma's van hun
conflictueuze kracht to ontdoen door pragmatisch tussen de uitersten
van de posities door to laveren. Dat geldt zeker ook voor de gezondheids-
zorg, waar zowel de nood van het ogenblik als de continulteit van zorg de
tegenstelling tussen het belang van het individu en van de collectiviteit
ontscherpen. Als acute hulp nodig is, wil ieder van ons daar ook op kun-
nen rekenen -de garantie daarvan wordt dan ook gezien als een collectie-
ve plicht-, terwijl degene die aangewezen is op dagelijkse zorg, daar niet
van beroofd zal kunnen worden, zonder dat de collectiviteit met de ver-
antwoordelijkheid voor het bieden van een alternatief -zorg in een of
andere vorm- blijft zitten.

De sociale dilemma's van de gezondheidszorg en de daar nauw mee
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verbonden ouderenzorg zijn een gevolg van de groei van de zorg in om-
vang, reikwijdte, duur en kosten. In en voor de zorg moeten keuzes wor-
den gemaakt, en die keuzes hebben direct gevolgen voor de mate en de
aard van de zorg die het individu geboden kan worden. De keuzes wor-
den niet door de burgers individueel of als collectiviteit gemaakt, en ook
maar zeer ten dele door democratisch gekozen organen als bet parle-
ment. Er bestaat weinig twijfel over de bereidheid van de bevolking meer
to betalen voor gezondheidszorg als dat nodig is -en als bet voor de eigen
gezondheid nodig is, doet iedereen dat ook zonder veel aarzelen-, maar
de macro-economische betekenis van bet systeem van gezondheidszorg is
zo groot, dat het allang niet meer om dat soort dilemma's gaat.

Het werkelijke sociale dilemma van de gezondheidszorg is de vraag
hoeveel bet systeem binnen bet totaal van de collectieve uitgaven en in
relatie tot het nationaal product mag kosten, helemaal los van de behoef-
te aan zorg en de mogelijkheden van bet zorgsysteem zelf. De afweging
over de aanvaardbare omvang van het systeem van gezondheidszorg
wordt bijna onzichtbaar gemaakt in bet overleg tussen werkgevers en
werknemers, in de discussies over de rijksbegroting, enz. Het eindpunt
van die discussie wordt politiek gelegitimeerd en daarna treden opnieuw
sociale dilemma's op, nu in en om de gezondheidszorg zelf, waar immers
keuzes gemaakt moeten worden die niet altijd stroken met wat het direc-
te belang is van de individuele patient en waar ook de individuele hulp-
verlener graag anders had besloten.

In dit hoofdstuk zullen we de verschillende dimensies en niveau's
van de sociale dilemma's die verbonden zijn met de gezondheidszorg
nader verkennen. De nadruk zal daarbij liggen op de wijze waarop door
opeenvolgende kabinetten is geprobeerd met steeds weer to beperkt
blijkende middelen to beantwoorden aan een steeds verder groeiende
vraag naar zorg.

3.2 Het grootste maatschappelijke systeem

De gezondheidszorg is in de Nederlandse samenleving verreweg het
grootste afzonderlijke maatschappelijke systeem. Het is in personeels-
omvang ongeveer tien keer zo groot als het defensieapparaat en ong-
eveer vijf keer zo duur. Op jaarbasis geven we bijna twee keen zoveel uit
aan gezondheidszorg als aan onderwijs en bet budget van een acade-
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misch ziekenhuis ligt met een half miljard in de orde van grootte van het
gezamenlijke budget van alle musea van Nederland. Er werken in de
gezondheidszorg bijna 800.000 mensen op meer dan 600.000 arbeids-
plaatsen, 11% van bet totale arbeidsvolume en ongeveer 13% van de
totale Nederlandse beroepsbevolking. In 1999 zullen de kosten van de
zorguitgaven oplopen tot ruim 71 miljard gulden, tussen de 8,5 en 9%
van het BBP (Jaaroverzicht Zorg, 1999).

Nemen we 1998 als uitgangspunt, dan komen we tot de volgende
globale verdeling van de kosten van de gezondheidszorg per sector:

Tabel 3.1 Uitgaven gezondheidszorg, 1998

Sector Uitgaven (in miljarden guldens) %

Curatief somatisch 26 41

Geestelijke gezondheidszorg 5 7

Ouderenzorg 12 18

Gehandicaptenzorg 6 9

Genees- en hulpmiddelen 7 10

Thuiszorg 3,5 5

Preventie
1 -

Beheer 5 7

Bron: Jaaroverzicht Zorg 1998

Hoewel het op het eerste gezicht al duidelijk is, dat de kosten vooral ge-
maakt worden in de sfeer van de `cure' -op behandeling en genezing ge-
richte interventies in ziekenhuizen en van medisch specialisten-, is toch
ook onmiddellijk to zien dat bet aandeel van de `care', de dagelijkse zorg,
ten dele verpleegkundig en voor een klein `deel medisch, voor ouderen en
(vooral verstandelijk) gehandicapten bijzonder omvangrijk is. Dit is ty-
pisch zorg, die door de samenleving in een of andere vorm, niet noodza-
kelijk door de gezondheidszorg, geboden zal moeten worden. Dat levert
al een dilemma op zich op: verplaatsing van deze zorg naar een andere
sector is mogelijk, maar betekent niet automatisch minder kosten.

Tabel 3.2 laat zien dat maar een klein deel van de gezondheidszorg
out-of-pocket' door de burger wordt betaald; verplichte en (bijna-ver-
Plichte) particuliere verzekeringen zijn de belangrijkste bronnen van
financiering.

Van de diensten van de gezondheidszorg wordt intensief, veelvuldig
en vaak ook langdurig gebruik gemaakt. Gemiddeld is er per persoon
vier keer per jaar een contact met de huisarts en wordt twee keer per
Jaar een polikliniek bezocht. Gemiddeld wordt iedere Nederlander eens
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in de tien jaar in een algemeen ziekenhuis opgenomen. Er zijn 60.000
ziekenhuisbedden, 27.000 bedden in de psychiatrie, 56.000 verpleeghuis-
bedden en ongeveer 34.000 volledige plaatsen in de zorg voor verstande-
lijk gehandicapten.

Tabel 3.2 Financiering gezondheidszorg

Financieringsbron Bedrag (in miljarden guldens) %

AWBZ 25 36

Ziekenfondswet 23 35

Particuliere Ziektekostenverzekering 10 15

Overheid 3 5

Overig 6 9

De kosten voor genees-en hulpmiddelen naderen inmiddels de 8 miljard
gulden, wat per inwoner neerkomt op 500 gulden per jaar. Het aandeel
van de geneesmiddelen in de kosten van de gezond heidszorg neemt snel
toe, en de mogelijkheden om daar effectief een rem op to zetten lijken
beperkt to zijn.

Zo globaal geven al deze cijfers natuurlijk geen beeld van het werke-
lijke gebruik van de gezondheidszorgvoorzieningen door de bevolking.
Dat gebruik is zeer ongelijk verdeeld; naarmate mensen ouder worden,
hebben ze ook meer last van aandoeningen die medische zorg nodig ma-
ken. De kosten van de medische zorg voor patienten van 75 jaar en ouder
zijn hoger dan het totale bedrag aan AOW voor iedereen boven de 75.
Jonge mannen zijn weer zeer lage gebruikers van voorzieningen, maar
wie behept is met een chronische ziekte of een handicap, is jong of oud
voor de rest van zijn leven vaak aangewezen op hulp. De technologische
ontwikkeling breidt het gebied van de effectief intervenierende genees-
kunde bovendien ook steeds verder uit en dat aanbod schept dan weer
zijn eigen vraag, zowel bij zieken als gezonden.

3.3 De verzekeringen van de verzorgingsstaat

Gezondheidszorg is duur, maar in verzorgingsstaten als Nederland in
principe voor iedereen bereikbaar gebleven dankzij een systeem van ver-
plichte verzekeringen: in Nederland, zijn dat het ziekenfonds voor ieder-
een met een inkomen lager dan ongeveer 60.000 gulden (bijna 65% van
de bevolking, degenen boven die grens zijn `vrijwillig verzekerd op nau-
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welijks andere condities) en de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten, een volksverzekering voor iedereen die legaal in Neder-
land verblijft. In alle landen van de Europese Gemeenschap bestaan min
of meer vergelijkbare systemen van zorgverzekering, met het Verenigd
Koninkrijk als uitzondering, omdat de National Health Service direct
door de overheid uit de algemene middelen wordt betaald. Een AWBZ
bestaat in de meeste landen niet of maar zeer beperkt (de `Pflegefallver-
sicherung' in Duitsland bijvoorbeeld). Dat heeft mede tot gevolg dat in
veel landen de zorg voor ouderen en gehandicapten geen deel uitmaakt
van de gezondheidszorg, maar van de maatschappelijke dienstverlening.
Voor alle betrokkenen -patienten en hulpverleners- is dit vrijwel altijd
minder aantrekkelijk, zowel wat betreft het niveau van de voorzieningen
als in financiele zin.

De ziektekostenverzekering heeft de individuele burger als patient
bevrijd van de druk van een dilemma dat zich anders bij een enigszins
complexe ingreep of een wat langer durende periode van zorg bij vrijwel
iedereen al gauw zou voordoen: de keuze tussen het afzien van een vorm
van zorg -met als risico dood of invaliditeit- en het aangaan van een
behandelovereenkomst die geen geld meer laat om van to leven. Het lijkt
wat extreem geformuleerd, maar het is een dilemma waar ieder jaar
weer miljoenen Amerikanen zonder verzekering (want ook die kunnen ze
niet betalen) of met een onvoldoende verzekering voor komen to staan -
soms ook omdat ze na een periode van intensieve zorg verder geweigerd
worden als client van een verzekeringsmaatschappij, die hen inmiddels
to duur is gaan vinden. Medicare en Medicaid kunnen maar zeer beperkt
een uitweg bieden in dit soort dilemma's. De gedachte van een op onder-
linge solidariteit gebaseerde ziektekostenverzekering heeft in Amerika
nooit voet aan de grond gekregen. Een verzekering tegen ziektekosten
wordt in eerste instantie toch gezien als een individuele schadeverzeke-
ring. Wie die niet kan betalen of geen verzekeraar vindt die bereid is
hem als risico to aanvaarden, is aangewezen op een minimale voorzie-
ning van de federale overheid. Geen verzekering, maar bedeling.

In dit verband kan bet ook geen kwaad er eens aan to herinneren,
dat men in Nederland op eigen kracht al evenmin tot een nationaal sys-
teem van ziektekostenverzekering kon komen. Aanlopen in die richting
liepen altijd weer vast op de tegenstand van wisselende partijen en coali-
ties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam de Duitse bezetter bet Zieken-
fondsenbesluit, dat nog veel jaren na de oorlog de grondslag is gebleven
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voor bet Nederlandse ziekenfondswezen en in 1966 geruisloos overging
in de Ziekenfondswet (Companje, 1997).

Ongeveer halverwege de nu bijna 60-jarige geschiedenis van de ver-
plichte ziekenfondsverzekering werd duidelijk dat het dilemma je geld of
je leven', dat op het niveau van het individu was weggenomen, levens-
groot terug dreigde to keren op het niveau van de samenleving. Aan het
begin van de jaren zeventig stegen de kosten van de gezondheidszorg
zoveel sneller dan de groei van het nationals inkomen, dat gevreesd
moest worden dat omstreeks de eeuwwisseling -nu dus- het hele natio-
nale inkomen aan gezondheidszorg zou moeten worden uitgegeven. Zo
ver zou het natuurlijk nooit kunnen komen (al kost de gezondheidszorg
per jaar nominaal nu al meer dan bet hele nationale inkomen van Ne-
derland in 1970 bedroeg!), maar de extrapolatie maakte wel duidelijk
dat er keuzes gemaakt moesten worden. Minder gezondheidszorg? Goed-
kopere gezondheidszorg? Selectievere gezondheidszorg? Betere planning
en efficientere levering? Meer eigen verantwoordelijkheid voor de bur-
gers? Meer eigen bijdragen? Een tweedeling in de zorg?

3.4 Een kwart eeuw gezondheidszorgbeleid

Het is achteraf moeilijk to begrijpen dat de gezondheidszorg op zichzelf
tot dan toe nauwelijks een politiek onderwerp van betekenis was ge-
weest. Feitelijk beperkte het beleid op rijksniveau zich tot de regulering
van de ziekenhuisbouw, de regeling van het ziekenfondssysteem en de
verstrekking van een rommelige reeks subsidies (Griinwald-Schindl,
1987). De gezondheidszorg regelde zich voor een belangrijk deel zelf en
dat vond iedereen heel lang ook best (Schnabel, 1988) Toen het duidelijk
werd dat dit voortaan geen verstandig beleid meer zou zijn, verviel men
eigenlijk meteen in het andere uiterste: de volledige planning van de
gezondheidszorg door de rijksoverheid, tot op het lokale niveau. Het ging
daarbij in eerste instantie ook niet om bezuiniging, maar om beheersing
en sturing. De gedachte was natuurlijk wel dat op die manier en een
betere verdeling van de middelen tot stand gebracht zou kunnen worden
en een meer rationeel -en dus zuiniger- beheer van de middelen moge-
lijk zou worden.

In de Structuurnota Gezondheidszorg (1974) van staatssecretaris
Hendriks, het begin van de directe bemoeienis van de politiek met de
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gezondheidszorg als zodanig, werd principieel gekozen voor een orde-
ningsprincipe: een hierarchische rangorde tussen de voorzieningen (eer-
ste en tweede lijn), een regionale indeling van de gezondheidszorg en een
centrale planning van premies, volumes en tarieven. Enkele jaren later
was er mede onder de druk van een snel verslechterende economische
situatie simpelweg geen andere keus meer dan beperking van de uitga
ven. Voor het eerst en voor het laatst verscheen er toen een nota, die
uitging van `beperkte middelen' en vervolgens aangaf wat er dan nog
mogelijk zou zijn. In de tweede helft van de jaren tachtig, toen bet met
Nederland alweer wat en in ieder=geval de eindtijdstemming
had plaatsgemaakt voor nieuw elan, introduceerde de Commissie Dek-
ker (1986) bet marktprincipe in de gezondheidszorg, towel bij de aanbie-
ders als bij de financiers. Staatssecretaris Dees krijgt niet meer de kans
dit idee beleidsmatig nader uit to werken; in een volgend kabinet doet
staatssecretaris Simons dat in een wat andere zin wel, maar weet daar-
voor niet de nodige politieke en maatschappelijke steun to mobiliseren.
Zijn plannen blijken bet `inkomensplaatje' to veel to verstoren: niet de
eerste keer dat het lot van de gezondheidszorg afhankelijk blijkt to zijn
van wat voor werkgevers en werknemers in bet kader van de loonont-
wikkeling aanvaardbaar is als de totale som van de collectieve lasten.

In de jaren negentig verliest bet geloof in de heilzame werking van
de markt toch wat terrein en groeit, als een late uitwerking van de ge-
dachten van de Commissie Dunning, vooral onder Minister Borst het
vertrouwen in de mogelijkheid van selectie van interventies, oude zowel
als nieuwe, op basis van bewezen werkzaamheid . Met `evidence based
medicine', nog altijd meer verlangen dan praktijk, gaan we de nieuwe
eeuw in.

3.5 Bet trilemma van de gezondheidszorg

In bet laatste kwart van deze eeuw, zo zou men samenvattend kunnen
zeggen, staat de gezondheidszorgpolitiek als geheel in het teken van het
ontwikkelen van een regelmechanisme dat een redelijke en rechtvaardi-
ge oplossing zou moeten bieden voor bet trilemma van de to snel stijgen-
de kosten bij een zich inhoudelijk voortdurend verder ontwikkelende ge-
zondheidszorg en een steeds maar toenemende zorgvraag. Dat trilemma
blijft steeds voelbaar, maar verandert steeds van vorm in het licht van
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de oplossingen die wisselend favoriet zijn. Terugkijkend valt op dat po-
gingen het trilemma op to lossen door een fundamentele herstructure-
ring van het hele gezondheidszorgsysteem -de organisatie zowel als de
financiering- als zodanig steeds mislukt zijn, maar dat ieder `grand de-
sign' toch zijn sporen heeft nagelaten in het stelsel zoals het nu bestaat.
De echelonnaire ordening van Hendriks is in de vorm van de huisarts als
poortwachter voor de gezondheidszorg zelfs al een tweede jeugd inge-
gaan. Gezondheidsregio's zijn de kaders voor samenhang en samenwer-
king in de gezondheidszorg geworden. Budgettering en eigen bijdragen
hebben de middelen voor de gezondheidszorg beperkt, marktwerking is
vooral door verzekeraars ten opzichte van elkaar gretig opgepakt, en het
schrappen van homeopathie uit het ziekenfondspakket is mede gebeurd
op basis van overwegingen ten aanzien van de (niet aangetoonde) werk-
zaamheid van deze benadering.

In vergelijking met 25 jaar geleden is de gezondheidszorg structureel
en functioneel sterk veranderd, veel opener geworden, veel dynamischer
en veel kostenbewuster. De kosten zelf zijn overigens niet verminderd en
het zorgsysteem is ook zeker niet kleiner geworden, maar de exorbitante
stijging van de kosten is wel succesvol afgeremd. In een internationale
vergelijking steekt Nederland zeker niet ongunstig af: er wordt hier een
zeer breed en diep pakket aan verstrekkingen geboden van een gemid-
deld hoge kwaliteit tegen een in relatie tot het BBP redelijke prijs (1997:
8,5% van het BBP). Naar verhouding is de Amerikaanse gezondheids-
zorg met ruim 14% van het BBP ongeveer 60% duurder dan de Neder-
landse (en daar wordt minder voor geboden), de Duitse gezondheidszorg
is met 10,4% van het BBP ruim een vijfde duurder en de Engelse gezond-
heidszorg met 6,7% weer ongeveer een vijfde goedkoper. Nederland be-
vindt zich wat de kosten betreft in de middenmoot, zit wat betreft de
kwaliteit dicht tegen de top aan, en als het gaat om de verhouding tus-
sen `cure' en `care' behoren we zeker tot de kopgroep.

Dat lijkt een mooi resultaat, maar het heeft toch nooit tot grote te-
vredenheid gestemd. Wat er internationaal-comparatief goed uitziet, is
op nationaal niveau toch steeds weer een bron van spanningen. Altijd
was er het dilemma van de afweging van beperking van de kosten ten
opzichte van de behoefte aan hulp en zorg, en het dilemma van de ver-
delende rechtvaardigheid tegenover de blijvende verzekerbaarheid van
ziektekosten.
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3.6 Morele kwesties en financiele problemen

In de gezondheidszorg spelen op beleidsniveau altijd meer dilemma's
tegelijk. De uitbreiding van de diagnostische en therapeutische mogelijk-
heden leidt tot een opwaartse kostendruk, die nog versterkt wordt door
een toenemende vraag naar zowel de oude als de nieuwe mogelijkheden.
Voor politiek en beleid betekent dat iedere keer weer een beslissing over
de mate waarin, en de condities waaronder, de nieuwe mogelijkheden
beschikbaar kunnen en mogen komen, en bestaande mogelijkheden
voorhanden kunnen blijven. De afstand tussen de druk van de omstan-
digheden, die vaak dwingt tot ad hoc-besluiten en mede door de toeval-
ligheid van het moment ingegeven maatregelen, en de principiele discus-
sie over de keuzes die ten aanzien van de gezondheidszorg als zodanig
gemaakt zouden moeten worden, is soms erg groot. De discussies raken
elkaar overigens wel en ze lopen ongemerkt ook nogal eens door elkaar.
Zo wordt de discussie over wat uit kostenoverwegingen wel en niet in bet
ziekenfondspakket zou moeten worden opgenomen (de `toelating') nogal
eens onhelder gemaakt door overwegingen die meer to maken hebben
met de maatschappelijke acceptatie (de `toelaatbaarheid') van een be-
paalde interventie.

De discussie in en om de gezondheidszorg wordt tot op grote hoogte
beheerst door hoog ideologisch geladen of ethisch beladen kwesties, die
welbeschouwd meestal maar beperkte inanciele consequenties hebben.
Anderzijds zijn er financiele problemen die, als ze tot gevolg zouden heb-
ben dat er minder middelen beschikbaar zouden komen voor wat in de
geneeskunde als gewoon medisch handelen of goede zorg wordt be-
schouwd, onvermijdelijk ook zelf in een ideologisch en ethisch referentie-
kader terecht komen. Uiteraard gaat het dan om heel andere vragen als
in de op zichzelf al ethisch beladen kwesties, maar dat is niet altijd ook
meteen duidelijk, omdat in de gezondheidszorg de discussie over wat
ethisch mag snel verschuift naar een debat over wat in bet (basis)-`pak-
ket' van de ziekenfondsverzekering moet.

In bet eerste geval gaat het altijd om de vraag of iedereen moet mee-
betalen aan wat misschien maar door weinigen gewenst en in ieder geval
door velen afgewezen wordt (abortus, IVF, geslachtsverandering). Finan-
cieel is daar macro-economisch gezien weinig to winnen of to verliezen.
In het tweede geval gaat het om de mate van beperking van wat door
iedereen gewenst wordt (zorg op maat, zorg op tijd, geen wachtlijsten).
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Financieel is daar vaak wel veel to halen. De vraag is dan of de beper-
king op zichzelf gerechtvaardigd kan worden, en vooral: of de beperking
er niet toe zal leiden dat een bepaalde vorm van zorg alleen nog beschik-
baar komt voor wie over voldoende eigen middelen beschikt. Het spook-
beeld van de `tweedeling' kan altijd weer worden opgeroepen door wie de
tegenstander de mond wil snoeren, want net zoals niemand van racisme
betichtwil worden, zo wil ook niemand bijdragen aan een tweedeling, die
de minder bevoorrechte groep de toegang ontzegt tot voorzieningen die
de beter gesitueerde groep altijd nog uit eigen zak kan betalen.

3.7 Toelaatbaarheid en toelating

In Nederland is door de werking van het sociale verzekeringsstelsel de
toelaatbaarheidsdiscussie -is de uitvoering van deze ingreep technisch
en moreel aanvaardbaar?- altijd ook een toelatingsdiscussie. Als op
medisch gebied iets toelaatbaar is, wordt impliciet al snel de conclusie
getrokken dat het dan in principe ook voor iedereen beschikbaar moet
zijn. Met andere woorden: de vraag wordt dan onmiddellijk onder welke
voorwaarden de interventie deel uit kan gaan maken van het (zieken-
fonds)`pakket'. Dit speelt ten aanzien van zo verschillende zaken als
abortus, euthanasie, IVF, geslachtsverandering, de `pil', psychotherapie,
taxol, harttransplantaties, homeopathische geneesmiddelen, enz.

De `weglatingsdiscussie' -wat kan uit het `pakket' verdwijnen?- is
omgekeerd eveneens niet zelden ook een soort tweede-orde toelaatbaar-
heidsdiscussie: is het aanvaardbaar om werkzame interventies to ont-
houden aan mensen, die dat eventueel niet zelf zouden kunnen betalen?
Mag men anderzijds de kans dat mensen gebruik gaan maken van bij-
voorbeeld niet werkzaam gebleken middelen zo klein mogelijk maken
door zulke middelen uit het ziekenfondspakket to laten verdwijnen? Ook
dan ontstaat immers de mogelijkheid van een tweedeling, maar die is
moreel en politiek toch minder problematisch, omdat het dan nog uitslui-
tend gaat om persoonlijke preferenties, en niet om wat in meer objectie-
ve zin voor de patient het meest wenselijk is. De angst voor tweedeling
ontstaat alleen daar waar het gaat om werkzame en relatief kostbare
interventies op een medisch relevant gebied.

Regelmatig worden er pogingen gedaan vast to stellen wat `echt' in het
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pakket van de ziekenfondsverzekering zou moeten en wat er eventueel
uit zou kunnen. De meest ambitieuze en invloedrijke poging is de inmid-
dels tot een begrip geworden `trechter van Dunning.

Figuur 3.1 De Trechter van Dunning
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Bron: Cie. Dunning (1991: 39)

Een interventie zou volgens het model van de Commissie Dunning pas in
aanmerking komen voor toelating tot het (basis)pakket van de ziektekos-
tenverzekeringen als aan de volgende criteria voldaan is: de zorg is nood-
zakelijk, de zorg is werkzaam, de zorg is doelmatig en de zorg kan niet
voor eigen rekening en verantwoording worden genomen. Zelfs als aan al
deze criteria, die natuurlijk voor veel uitleg vatbaar zijn, is voldaan,
accepteert het model dat er eventueel toch nog een beperking van de
aanspraken van patienten mogelijk is. Dat kan op veel manieren: beper-
king van ligduur of verblijf, beperking van vergoeding van bepaalde
geneesmiddelen of ingrepen, beperking van de ruimte van de indicatie-
stelling, beperking van aantal bedden of hulpverleners, beperking van de
herhalingsmogelijkheid van een behandeling of een medicijn.

Hoewel in het rapport van de Commissie Dunning de nodige voor-
beelden zijn to vinden van interventies die eventueel wel uit het verzeke-
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mogelijk is, en geleidelijk aan ook zelf tot de overtuiging gekomen zijn
dat nieuwe en andere, ook ambulante, vormen van zorg nodig zijn. Die
ontwikkelen zij nu ook zelf, en daarom verandert er thans ook echt iets
in de intramurale AWBZ-gefinancierde sector, in de vorm van transmu-
rale zorg, substitutie van bedden, en fusie tussen intra- en extramurale
instellingen (Schrijvers, 1997; Ravelli en Schrijvers, 1999).

Tegenover het relatief gemakkelijke grote gebaar van stelselwijzi-
ging in de vorm van het beter mogelijk maken van meer van hetzelfde
-de algemene lijn tot in de jaren zeventig- staat in een democratie niet
een vergelijkbaar gemakkelijk gebaar van beperking van mogelijkheden,
maar een moeizaam gevecht tegen ieder inmiddels stevig gevestigd be-
lang op zich. `Minder zorg' is een beleidslijn die bij bet merendeel van de
bevolking en dus ook in de politiek weinig steun vindt, `andere zorg' kan
vooral rekenen op verzet vanuit bet zorgsysteem zelf, `duurdere zorg'
wordt door werkgevers en werknemers afgewezen, `goedkopere zorg'
loopt vast op de tegenstand van de beroepsgroepen in de gezondheids-
zorg. `Meer planning, `meer markt' en `meer regio' hebben niet de resul-
taten kunnen opleveren, die er aanvankelijk van verwacht werden. En
ook hier geldt weer: wie er voordeel in zag, heeft het nieuwe principe snel
omarmd, wie er nadeel van mocht verwachten, zette zich schrap en te-
kende verzet aan. Dat is een combinatie die uiteindelijk eerder kosten-
verhogend en beleidscomplicerend werkt, dan dat bet bijdraagt tot wer-
kelijke vernieuwing. `Meer maat', bet impliciete adagium van bet beleid
van Minister Borst, is een poging tot het vinden van een middenweg
tussen enerzijds de noodzaak van een minder sterke groei van de kosten
van de gezondheidszorg, en anderzijds de wens in de zorg meer flexibili-
teit, meer eigen verantwoordelijkheid en meer vraaggerichtheid to intro-
duceren.

`Meer maat' vraagt ook zelf om een op maat gesneden aanpak. In de
praktijk betekent dat meestal een inoeilijk gesprek en soms lange onder-
handelingen per sector, beroepsgroep of partij in de gezondheidszorg. De
uitslag en de uitkomst zijn per geval ongewis en dat leidt ertoe dat aan
bet begin van de 21e eeuw bet beeld van de gezondheidszorg in veel op-
zichten verward en verwarrend is geworden. Elementen uit heel ver-
schillende `grand designs' gaan op veel plaatsen samen met nog traditio-
nele verhoudingen, ad hoc-oplossingen en pragmatische verbanden die
heel lang een voorlopig karakter zullen houden. Een structuurbeschrij-
ving van de Nederlandse gezondheidszorg is daardoor inmiddels zeer
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moeilijk geworden en bovendien is er voortdurend sprake van verande-
ringen op deelterreinen (Schrijvers, 1997; Boot en Knapen, 1996).

3.9 Het hoogste goed en de beperkte middelen

In een samenleving waarin een goede gezondheid tot de hoogste waarden
wordt gerekend en de waardering voor de geboden gezondheidszorg ook
politiek een belangrijke graadmeter is, is `minder zorg' een moeilijk to
verkopen boodschap. Dat geldt eens to meer, omdat de noodzaak van
minder zorg niet voortkomt uit de gezondheidszorg op zich, of uit een
veranderende opinie of gewijzigde behoefte bij bet publiek. `Minder zorg'
is nodig op grond van bet stijgende aandeel van de kosten van de gezond-
heidszorg op bet totaal van bet nationale inkomen en vooral binnen bet
geheel van de loonkosten. Tussen 1977 en 1997 stegen de kosten van de
zorgsector met een gemiddelde van 5,4% per jaar, terwijl bet BBP gemid-
deld met 4,8% toenam. Alleen tijdens Paars-I bleef de groei van de zorg
achter bij de groei van bet BBP, maar ten eerste groeide juist in die
jaren bet BBP zeer sterk en ten tweede was de gezondheidszorg juist
toen gehouden aan een beperking, die achteraf niet handhaafbaar is
gebleken. Onder Paars-II mag de gezondheidszorg rebel met 2,3% per
jaar groeien, in totaal in vier jaar met bijna 5,7 miljard gulden, in bet
bijzonder in to zetten voor de ouderenzorg en de thuiszorg.

De kosten van de gezondheidszorg zijn macro-economisch in eerste
instantie van belang omdat ze voor een groot deel worden gedragen uit
de opbrengst van verplichte sociale verzekeringen. De levering van
gezondheidszorg behoort tot de autonomie van de gezondheidszorg, maar
de financiering van de gezondheidszorg is sterk heteronoom bepaald. Het
gaat eigenlijk ook niet om bet totaal van de kosten van de gezondheids-
zorg op zich, maar om de bijdrage van de kosten van de gezondheidszorg
aan de totale hoogte van de collectieve lasten. Vandaar ook dat
werkgevers- en werknemersorganisaties zo'n grote invloed hebben op de
samenstelling van bet verzekeringspakket, en vandaar ook dat er met
een zeker recht van spreken gezegd kan worden dat de `echte' Minister
van Volksgezondheid afwisselend de Minister van Financien en de Mi-
nister van Sociale Zaken is. Vandaar ook dat gezondheidszorgkosten die
door de burger `uit eigen zak' betaald worden politiek-ideologisch wel een
probleem kunnen zijn (uit vrees voor `ongelijkheid' en `tweedeling'), maar
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puur macro-economisch vanuit de positie van de overheid gezien onpro-
blematisch zijn, omdat ze buiten de sfeer van de collectieve lasten vallen.
Dat bier voor een Minister van Volksgezondheid strikt vanuit de belang-
en van de volksgezondheid geredeneerd wel degelijk een dilemma kan
liggen, is wel duidelijk geworden uit de `privatisering' van de tandheel-
kunde en uit pogingen om de `pil' uit het ziekenfondspakket to schrap-
pen.

`Andere zorg' is bij de politiek en vaak ook bij de bevolking wel popu-
lair, maar bij de gevestigde partijen in de gezondheidszorg juist weer
niet. Zolang het initiatief niet uit de eigen rijen van de gezondheidszorg
komt, is de druk om zorg anders of andere zorg to verlenen, een directe
bedreiging voor de in het zelfbewustzijn van de gezondheidszorg sterk
verankerde traditie van interne autonomie. Feitelijk is daar in de afgelo-
pen decennia al veel van verdwenen, maar de gevoeligheid voor aantas-
ting van de autonomie is gebleven. Veel van het beleid van Minister
Borst valt to typeren als een poging heteronome opdrachten aan de ge-
zondheidszorg to vertalen in termen van interne autonomie, als een po-
ging dus om de gezondheidszorg zelf uit overwegingen van kwaliteit en
van patientgerichtheid to laten kiezen voor een lijn die parallel loopt aan
wat politiek gezien voor de gezondheidszorg zowel financieel als inhoude-
lijk voor noodzakelijk wordt gehouden. Al bij het begin van haar eerste
ambtstermijn heeft de minister to kennen geven hoe goed ze de Neder-
landse gezondheidszorg vindt, en hoezeer haar beleid zich zou beperken
tot het bijstellen van onevenwichtigheden en het verbeteren op details.
Door bewust of to zien van de presentatie van weer een nieuwe blauw-
druk voor een andere gezondheidszorg schiep ze tegelijkertijd ook ruimte
om onder de dekmantel van complimenteuze bescheidenheid relatief
grote veranderingen voor to stellen en ten dele ook door to (laten) voeren.
De `lokale initiatieven' (!), gericht op inbinding van de medische specia-
listen in de ziekenhuisstructuur, zijn daar een mooi voorbeeld van.

3.10 De kostengroeiversnellers

De kosten van de gezondheidszorg zijn moeilijk to beheersen en de struc-
tuur en cultuur van de gezondheidszorg zijn moeilijk to veranderen. Dat
is in Nederland niet anders dan in de meeste andere Westerse landen.
De constatering is snel gedaan en niet moeilijk met cijfers of voorbeelden
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van elders to staven. Minder gemakkelijk is het om vast to stellen waar-
om dat allemaal zo moeilijk is. In het voorgaande is daar al het een en
ander over gezegd, maar het beeld kan nog wat scherper worden als we
kijken naar de kostengroeiversnellers die in de gezondheidszorg werk-
zaam zijn. Een nadere analyse van de kostengroeiversnellers maakt ook
duidelijk waarom structuurveranderingen die niet uit de gezondheids-
zorg zelf, c.q. uit de ontwikkeling van de medische wetenschap, voortko-
men, zo moeilijk doorgevoerd kunnen worden.

De eerste en voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg belangrijkste
versneller wordt gevormd door een combinatie van `diagnostic pull' en
`technological push'. In de praktijk van de gezondheidszorg verruimt het
medisch (psychologisch, farmaceutisch, enz.) handelen zelf voortdurend
het gebied dat voor dat handelen relevant is. Men stuit. op grenzen die
men door fundamenteel onderzoek en klinische experimenten tracht to
doorbreken. In de diagnostiek treedt differentiatie en specialisatie op, op
het gebied van het handelen worden naast de interventie de mogelijkhe-
den van preventie en de noodzaak van nazorg en begeleiding onderkend.
De verfijning van de onderscheidingen en de verbeteringen van de tech-
nologie werken versterkend op elkaar.

Het heeft lang geduurd voor het zo ver was. Tot na de Tweede We-
reldoorlog bleef de diagnostische verfijning de technologie ruim voor, met
andere woorden, de dokter zag wel veel, maar kon nog weinig. Inmiddels
is de diagnostiek, net als de behandeling, volstrekt afhankelijk geworden
van de ontwikkeling van de technologie.

De technologische mogelijkheden hebben nieuwe beroepsgroepen de
gezondheidszorg binnengevoerd, en hebben de al verbrokkelde eenheid
van het medische beroep verder laten fragmenteren in meer dan hon-
derd verschillende richtingen en specialisaties, van abortus-arts tot
zwakzinnigenzorg-arts. Meer dan een behoefte aan onderscheiding komt
daarin de noodzaak van een specifieke training tot uitdrukking. Tegelij-
kertijd toont het aan dat de afstand tussen de generale bevoegdheid van
de arts om medisch to handelen en zijn specifieke bekwaamheid steeds
groter wordt. Dat in ieder geval in Nederland het aantal erkende medi-
sche specialismen beperkt is gebleven tot nog geen 30, is een gevolg van
heteronome besluitvorming die de autonome ontwikkeling binnen de
geneeskunde zelf afremt.

Met iedere verdere, door de technologie vanzelfsprekend geworden
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specialisatie of differentiatie neemt de afstand tot de persoon van de
patient toe en worden ook de behandel-en verzorgingsketens langer. Het
uitgangspunt van de geneeskunst -de relatie tussen arts en patient-
komt zo in conflict met de consequenties van een zich ontwikkelende
geneeskunde, die meer orgaan- en functie-georienteerd is. Pleidooien
voor een meer `holistische' geneeskunde bieden hier helaas geen soelaas,
omdat ze geen alternatief kunnen leveren voor de verfijnde technologie
van de hooggespecialiseerde orgaangeneeskunde. Het vasthouden aan de
centrale positie van de huisarts als generalist is een pragmatische po-
ging om de eenzijdigheid van de ontwikkeling naar steeds verdergaande
specialisering het hoofd to bieden. Daarvoor is een actief gezondheids-
zorgbeleid en een politieke keuze nodig geweest, want de geneeskunde
zelf zou geen ruimte gelaten hebben voor deze functie (die in de meeste
landen dan ook niet bestaat).

De `technological push' heeft dankzij de ontwikkeling van nieuwe
interventiemethoden, diagnosebepalingen en geneesmiddelen een actie-
vere, meer op interventie gerichte en ook agressievere geneeskunde mo-
gelijk gemaakt. Dat is ook per definitie -alleen al door de ontwikkelings-
kosten- een dure geneeskunde, die bovendien in bet spoor van iedere
nieuwe oplossing ook weer nieuwe problemen oproept, waar dan weer
nieuwe en complexere oplossingen voor gevonden moeten worden. Het is
nog maar nauwelijks een halve eeuw geleden dat diabetes een dodelijke
ziekte was. Dat is bet dankzij de medische technologie niet meer, maar
om de diabetespatient heeft zich een heel medisch-industrieel zorgcom-
plex ontwikkeld, en bet aantal diabetespatienten neemt door overleving
en vergrijzing snel toe. De diabetes zelf is niet meer het grootste pro-
bleem, maar de aandoeningen die er mede door veroorzaakt worden. De
diabetespatienten die begeleid moeten worden in de omgang met hun
aandoening, vragen veel en lang zorg. Het hoort tot de kenmerkende
paradoxen van de moderne gezondheidszorg, dat een gemiddeld steeds
betere volksgezondheid samengaat met een steeds toenemende behoefte
aan zorg voor zieken. Meer mensen worden steeds ouder en meer men-
sen met ook ernstige aandoeningen blijven als patienten met een chroni-
sche ziekte leven. Van een situatie van oversterfte door infectieziekten
zijn we in nauwelijks meer dan een eeuw tijd beland in een situatie van
ondersterfte: een langzaam en kunstmatig uitgesteld verlies van functies
bij een toenemende inzet van `care'. Genezing, `cure', is dan allang een
gepasseerd station, het gaat puur om de hulp bij en de zorg voor een nog
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zo goed mogelijk leven.

Hoewel de metafoor van de markt in en ten aanzien van de gezondheids-
zorg graag gebruikt wordt, is er in strikte zin van een markt alleen spra-
ke in de vorm van levering van diensten en producten (ziekenhuizen,
apparatuur, medicijnen, witgoed, voedsel, enz.) aan het systeem van de
gezondheidszorg. Het systeem zelf heeft nauwelijks het karakter van een
markt, het aanbod bepaalt de vraag, de zelfstandig gevestigd specialist
draagt feitelijk geen enkel ondernemersrisico en concurrentie leidt niet
tot een lagere maar juist tot een hogere prijs (Blank e.a., 1998). In de
gezondheidszorg concurreert men op kwaliteit, niet op prijs, en meer
kwaliteit betekent vrijwel altijd hogere kosten. De Commissie Dekker
onderkende destijds al dat kwaliteit de bepalende factor is in de dyna-
miek van de gezondheidszorg en maakte in haar advies `Bereidheid tot
verandering' de marktwerking ook ondergeschikt ` aan de garantie van
kwaliteit.

Typisch voor vrijwel alle situaties waarin het gaat om dienstverle-
ning van personen aan personen, of om productie die geheel afhankelijk
is van persoonlijke inzet, is dat een groei van de productie niet gepaard
gaat met lagere maar juist met hogere kosten. In de gezondheidszorg is
de tijd die nodig is voor een interventie maar zeer beperkt in to korten
zonder wezenlijk kwaliteitsverlies en in de meeste gevallen zal een ver-
hoging van de productie niet leiden tot een verhoging van de arbeidspro-
ductiviteit, maar tot een uitbreiding van arbeidsinzet: meer mensen zijn
nodig om de randvoorwaarden van een verhoogde productie to kunnen
garanderen. Tijd wordt duurder, de arbeidsvoorwaarden in de gezond-
heidszorg zijn in de loop van de tijd beter geworden (het is steeds meer
gewoon werk geworden), de schil van additionele voorzieningen om het
primaire proces van de directe hulpverlening is steeds dikker geworden,
de kwaliteitseisen op ieder gebied worden steeds stringenter, de oplei-
dingseisen steeds dwingender - dat alles leidt bij een toenemende kwali-
teitsverwachting bij de patienten ten aanzien van het niveau van de
voorzieningen tot een groei van de kosten die in principe sneller is dan
de groei van de arbeidsproductiviteit. De gezondheidszorg is als sector
buitengewoori gevoelig voor de werking van de Wet van Baumol (verge-
lijk SCP, 1999: 141-157). Kostenminimalisering is in de gezondheidszorg
pas een noodzakelijke optie geworden onder druk van een opgelegd en
strikt budgetteringssysteem. Dat heeft wel tot een beheersing van de
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stijging van de kosten geleid, maar zeker niet tot een daling. De effecten
zijn voor een belangrijk deel bovendien tijdelijk, omdat het resultaat ten
dele behaald wordt in de vorm van uitstel en vertraging van behande-
ling. Op termijn wordt de hulpvraag opnieuw en dan acuut gesteld.

Het feit dat de verstrekking van vormen van gezondheidszorg in een
verzorgingsstaat eigenlijk altijd verzekerd is, dat wil zeggen altijd gebo-
den zal worden als het echt nodig is en ook `onverzekerd' altijd betaald
wordt, heeft zowel aan de aanbodkant als aan de vraagzijde van de zorg
een bijzondere cultuur doen ontstaan. Juist waar de individuele patient
niet zelf voor de kosten van de behandeling hoeft op to komen, heeft de
verwachting kunnen postvatten dat alles en in ieder geval het beste
gedaan zal en kan worden, onafhankelijk van de kosten die daarvoor
gemaakt moeten worden. Zorgaanbieders en zorgvragers vinden elkaar
uiteraard gemakkelijk op dit punt, dat een sterke autonome werking
heeft zowel op de uitbreiding van het gezondheidszorgsysteem als op de
ontwikkeling van de medische technologie. De afweging van kosten en
baten hoeft niet meer in relatie tot de eigen financiele middelen gemaakt
to worden; ook aan de zogenaamde `lage kans'-geneeskunde kan een
hoge prioriteit worden toegekend.

Tenslotte is er nog een argument, dat vooral betrekking heeft op de
West- en Noordeuropese verzorgingsstaten en dan weer met name de
kleinere. De goede persoonlijke zorg voor de individuele burger is juist in
kleine verzorgingsstaten een belangrijk deel van de nationale trots en
een kenmerkend onderdeel van de nationale identiteit geworden. Op dat
punt zal men eerder geneigd zijn een stap vooruit dan terug to doen.
Daar komt nog bij dat de kleine verzorgingsstaten anders dan bijvoor-
beeld het Verenigd Koninkrijk hun verzorgingsarrangementen van meet
of aan een middenklasseniveau hebben gegeven. Dat heeft de ontwikke-
ling van een omvangrijk particulier systeem van zorg kunnen voorko-
men, maar ook tot een verzorging op een dusdanig niveau geleid, dat
veel mensen binnen bet verzorgingssysteem een hogere levensstandaard
zullen kunnen realiseren dan in hun eigen omgeving. Dat geldt zeker in
de sfeer van de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronische pati-
enten, waar de gezondheidszorg de organisatie van het dagelijks leven
van de betrokkenen in regie heeft genomen.
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3.11 De beinvloeding van de zorgvraag

In de pogingen de kosten van de gezondheidszorg to beheersen zonder de
grondslag van sociale rechtvaardigheid en een voor iedereen in principe
gelijk systeem van sociale verzekeringen to verlaten, zijn zes verschillen-
de strategieen met betrekking tot de zorgvraag tot ontwikkeling geko-
men, die met wisselend succes worden ingezet:
- de vraag verkleinen. De zorgvraag wordt op individueel niveau beperkt
en op het niveau van de samenleving verkleind door het gebied van de
verzekerde zorg to beperken tot wat `echt' tot het domein van de gezond-
heidszorg behoort of door de drempel tot de zorg to verhogen, bijvoor-
beeld in de vorm van regionale indicatiestellingsorganen. Het verzekerde
aanbod wordt zo selectiever gemaakt, terwijl zich daarbuiten een vrij
aanbod kan ontwikkelen voor wie daarvoor wil betalen of zich daarvoor
op de vrije markt heeft laten verzekeren.
- de vraag verlichten. De zorgvraag wordt niet beperkt, maar de honore-
ring van de zorgaanbieders wordt op een lager niveau gebracht, zodat
voor hetzelfde geld meer zorg gekocht kan worden. Dit proces is al een
aantal jaren aan de gang en heeft in een aantal gevallen ook tot een
reele daling van het inkomen van vooral medisch specialisten geleid.
Deze politiek is alleen vol to houden zolang er geen belangrijk tekort is
aan zorgaanbieders en de greep van de overheid en de zorgverzekeraars
op het aanbod sterk is (en dat is zeker in toenemende mate het geval,
omdat zorgverzekeraars geen contractplicht met individuele artsen meer
hebben). Het instrument lijkt, behalve ten aanzien van de apothekers,
veel van zijn scherpte to hebben verloren.
- de vraag verplaatsen. Het aanbod wordt tot andermans probleem ver-
klaard en moet ook door andere financiers in andere sectoren tot verant-
woordelijkheid genomen worden. Er is een sterke neiging van andere
sectoren geweest om bij de gezondheidszorg to gaan horen, maar ook de
omgekeerde route wordt nu wel bewandeld. In de geestelijke gezond-
heidszorg en in de gehandicaptenzorg zijn er duidelijk tendenties het
wonen van patienten of de arbeidsrehabilitatie niet meer uit de AWBZ to
financieren. De krachtigste lijn is echter toch nog het tegengaan van het
tot gezondheidszorg verklaren van andersgeaarde activiteiten (maat-
schappelijk werk bijvoorbeeld).
- de vraag verzwaren. Het aanbod wordt nu meer een probleem van de
hulpvrager, die meer eigen keuzes zal moeten maken (met bijbehorende
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financiele gevolgen) of die een deel van de zorg zelf zal moeten gaan
betalen. In veel sectoren zijn inmiddels vaak aanzienlijke eigen bijdrage-
regelingen ingevoerd (bijvoorbeeld in de verpleeghuissector). De vraag
verzwaren leidt niet alleen tot minder collectief kostenbeslag, maar
vraagt ook om een individuele afweging van de noodzaak van zorg en
vooral de specifieke zorg die geboden wordt. Soms zijn er in de particulie-
re sfeer goedkopere alternatieven of zal minder zorg ook een optie kun-
nen zijn.
- de vraag vertragen. Het aanbod wordt moeilijker bereikbaar gemaakt
door het minder beschikbaar to maken. Er ontstaan dan wachtlijsten, er
komen urgentieverklaringen en in de. meeste gevallen ook verscherping-
en van de indicatiestelling.
- de vraag veranderen. De zorgvraag wordt zo licht mogelijk beantwoord.
Het aanbod aan zorg zoekt naar nieuwe vormen, die erop gericht zijn de
afhankelijkheid van zorg zo klein, zo beperkt en zo kort mogelijk to hou-
den. Substitutie van intramurale door extramurale zorg, transmuralisa-
tie van ziekenhuiszorg en de ontwikkeling van thuiszorg zijn daar op dit
moment de belangrijkste voorbeelden van.

3.12 Een keuze wordt een dilemma

Alle pogingen de kosten van de gezondheidszorg to beheersen, kunnen
toch niet verhelen dat het merendeel van de kosten onvermijdelijk is. De
kosten van preventie zijn op het totale budget van de gezondheidszorg
gezien zo gering (maximaal 1 a 2%) dat beheersing daarvan alleen mar-
ginaal van betekenis is. Een belangrijk deel van de `cure', de op interven-
ties gebaseerde en op genezing gerichte zorg, is nodig en wordt uitge-
voerd, wanneer dat naar het oordeel van medici nodig is. Elke poging
daar wezenlijk wat aan to veranderen stuit op verzet in een samenle-
ving, die gezondheid zo hoog in het vaandel heeft staan en over zoveel
middelen beschikt. De druk om to doen wat nodig is, is zo groot, dat ook
niet-verzekerden en illegalen bijna vanzelfsprekend de curatieve hulp
krijgen die nodig is, ook al staat daar geen vergoeding tegenover. Het is
de `care' waar een belangrijk deel van de kosten worden gemaakt. Onge-
veer 1/3 van alle kosten van de gezondheidszorg is zorg zonder relatie
met genezing, herstel of verbetering. Het gaat dan om de verpleging,
verzorging, huisvesting en begeleiding van mensen die door ziekte of
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handicap niet meer in staat zijn hun leven (helemaal) zelf to regelen. In
het kader van de gezondheidszorg wordt voor hen een `prothetisch' dage-
lijks leven georganiseerd, vaak vele jaren en niet zelden een heel leven
lang. De ouderen, de geestelijk gehandicapten, de meervoudig lichame-
lijk gehandicapten, de chronische psychiatrische patienten, het zijn de
doelgroepen van een zorgsysteem, dat in feite de verantwoordelijkheid
draagt voor de meest zorgbehoeftige 1% van de bevolking (inclusief de in
de verzorgingshuizen aan bejaarden geboden zorg zelfs 2%).

Het is een keuze geweest die zorg als gezondheidszorg to definieren
en onder to brengen in het systeem van de sociale verzekeringen. Het
zou echter een illusie zijn to menen dat plaatsing van deze zorg buiten de
kaders van de gezondheidszorg nationaal gezien werkelijk tot een bespa-
ring van kosten zou kunnen leiden. In veel landen gebeurt dat overigens
wel, maar de rekening wordt dan betaald door het equivalent van de
Nederlandse sociale dienst, de sociale zorg van de daarvoor gesubsidieer-
de kerken of ook de familie van de patient. In het laatste geval drukt de
last niet collectief, maar dat betekent dat er een sociaal verschil in ni-
veau van zorg ontstaat, afhankelijk van de financiele mogelijkheden van
de familie of ook hun bereidheid to betalen, die in de meeste verzorgings-
staten als een onaanvaardbare vorm van tweedeling zal worden be-
schouwd. Het is zeker waar dat plaatsing van deze zorg buiten de ge-
zondheidszorg in veel gevallen een lager niveau van kwaliteit van zorg
tot gevolg zal hebben. Men mag nog steeds aannemen dat daarvoor in de
Nederlandse samenleving geen steun is to vinden.

Het dilemma van de gezondheidszorg in Nederland en in eigenlijk alle
moderne samenlevingen met een sociaal verzekeringssysteem is dat een
verruiming van de `cure-mogelijkheden is samengegaan met een voort-
durende vergroting van de noodzaak `care' to verlenen. Voor de komende
jaren is het grootste probleem dat beide ontwikkelingen in hoog tempo
door zullen gaan, en dat er voorlopig geen zicht is op verandering. Het
dilemma blijft.
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