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Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Grenzen aan de zorg 
Wie het Griekse eiland Kos, geboorte
plaats van Hippocrates, de grondlegger 
der wetenschappelijke geneeskunde, be
zoekt, vall het grote aantal oude mensen 
op dat gewoon deel uitmaakt van de so
ciale gemeenschap. Opa en oma wonen 
bij hun kinderen, waar oma in de keuken 
help!. Hij zit overdag op een terras onder 
de platanen, samen met andere zeer oude 
mannen, een beetje terzijde om de beta
lende gasten niet te hinderen. De restaura
teur vindt dat normaal en een bejaarden
huis zoekt men er tevergeefs. Het lijkl wei 
alsof wij het probleem van de grenzen aan 
de zorg zelf veroorzaken door wei de eed 
van Hippocrates over te nemen, maar niet 
de Griekse bejaardenzorg. 

Hippocrates stelde dat de arts het Ieven 
van de patient voorop moet stellen en dat 
de geneeskunst in zijn strijd tegen de ziek
te een nooit eindigende weg voor zich 
heeft. Die regel uit 400 voor Christus heeft 
ziJn geldigheid behouden, ook in onze me
disch-technisch gespecraliseerde ge
zondheidszorg. Als de ene ziekte met suc
ces uitgebannen lijkt, duikt een andere op. 
Toch hebben die technologie - die ziJn 
oorsprong eerder bij Descartes (!'homme 
machine) dan bij Hippocrates (die een 
meer holistische geneeskunde leerde) 
vindt - en die specialisatie voor nieuwe, 
ethische en financiele, vraagstukken ge
zorgd. Ethische vraagstukken, bijvoor-
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beeld omdat het Ieven op mensonwaardi
ge wijze verlengd kan worden of omdat bij
voorbeeld via in vitro fertilisatie ·overtollig' 
Ieven gecreeerd word!. Financiele vraag
stukken, omdat het totaal van de medische 
zorgmogelijkheden in elk geval nret voor 
iedereen uit de collectieve sector te finan
cieren is, zonder in een sociaal-econo
misch onaanvaardbare premiedruk te ver
vallen. De daarurt voortvloeiende stijging 
van de loonkosten en risico's van grotere 
werkloosheid zijn evenzeer in striJd met het 
beginsel van de publreke gerechtigheid 
als de patienten die op onaanvaardbaar 
lange wachtliJSlen staan. Politrek is vaak 
het kiezen tussen twee kwaden. De resolu
tie inzake het arbeidsconflrct in de ge
zondheidszorg die op de partijraad van 9 
juni Jongstleden ingediend werd, was 
daarvan loch onvoldoende doordrongen 
De resolutie was van mening 'dat verho
ging van de premiedruk overwogen kon 
worden ten behoeve van oplossing van het 
conflict', omdat 'de kwaliteit van de zorg 
een algemeen maatschappelijke verant
woordelijkheid is'. Het is echter nu JUist de 
vraag of dat laatste voldoende motref voor 
premieverhoging kan ziJn 

Ethische grenzen 
De ethische kant komt rn het politieke de
bat over de grenzen aan de zorg maar ZIJ
delings aan de orde. De regering en de 
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adviesorganen hebben het vooral over de 
ethische overwegingen biJ uit financiele 
beperkingen voortvloeiende keuzen. De 

De politiek stelt de 
ethische grenzen aan de 
zorg maar zijdelings aan 
de orde. 

eth1sche grensoverschriJding vindt in de 
zorg echter vooral plaats biJ euthanasie en 
abortus (soms versluierd aanwezig biJ fer
tllisatie-technieken en prenatale diagnos
tiek) en mogelijk ook biJ de gen-technolo
gie. Deze onderwerpen komen in het de
bat over de grenzen echter hooguit aan de 
orde als men probeert de ethisch omstre
den ingrepen buiten het wettelijk verplich
te verzekeringspakket te houden en in de 
aanvullende verzekering onder te bren
gen. opdat de verzekerde ter zake zijn 
keuzevriJheid behoudt. Op zichzelf is dit 
een JUISle politieke gedragslijn De primai
re norm voor het wettelijk pakket IS immers 
dat het de 'essentiele· voorzieningen voor 
1edereen bevat. En datgene waarin keuzen 
mogeiiJk ziJn, blijkl meestal niet essentieel 
te ziJn Het rapport 'Zinvol Ieven' toont d1t 
aan voor de fertilisatie-technieken (pagma 
31) 

Het eigenlijke debat over de ethische 
grenzen aan de zorg speelt zich af tussen 
de polen van de absolute zelfbeschikking 
en de staat als beschermer van het Ieven. 
In dat debat IS het ter wille van een hand
haafbare wetgeving in het Iicht van nieuwe 
technische mogelijkheden noodzakelljk 
om de moderne antithese te doorbreken 
tussen de christeiiJke partiJen enerziJdS en 
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de liberale (inclusief de PvdA in dit op
zicht) anderzijds. Met de door minister 
Hirsch Ballin ingestelde Commlssie-Rem
melink word! een poging gedaan dit debat 
te verplaatsen van de partijpolit1eke loop
graven naar de fe1telijke euthanasieprak
tijk De ervaring in minder scherp parliJpo
litiek verdeelde, maar wei politiek plurtform 
samengestelde gezelschappen, zoals biJ
voorbeeld de ethische commissie van de 
Gezondheidsraad, lijkt uit te WiJzen dater 
in ons land nog wei degelijk een consen
sus kan worden aangeboord over de 
hoofdvragen van de medische ethiek. Het 
zou winst ziJn voor de rechtsstaat als die 
consensus ook in de politiek weer tot stand 
zou kunnen komen. Het regeerakkoord be
vat daartoe in de passages over de fertili
satie-technieken gelukkig hoopvolle aan
zetten. 

FinancitHe grenzen 
De financiele grenzen van de zorg zijn een 
klassiek verzorgingsstaat-probleem, zoals 
dat al in het rapport 'Gespreide verant
woordelijkheid' werd geanalyseerd Als je 
niet eerst bepaalt wie waarvoor verant
woordelijk is, komen veel vraagstukken ten 
onrechte in de politiek terecht, die nauwe
lijks bij machte is om ze op te lossen (pa
gina 158) Helaas 1s de stelselwijziging in 
de gezondheidszorg nog te weinig gevor
derd. Nu worden de problemen loch weer 
overwegend bij de overheid gedeponeerd 
en de verouderde wetgeving geeft daartoe 
helaas ook aile aanleiding. De hoogleraar 
in het gezondheidsrecht, prof Roscam 
Abbing, geeft daarvan in het Tijdschrift 
voor Openbaar Bestuur van juni JOngstle
den een heldere analyse De recente 
rechtszaken van patienten en verzekerden 
tegen ziekenfondsen en tegen de Staat 
wiJzen uit dat de burger rechtens aan
spraak kan maken op bekostiging (van 
een dotterbehandeling), dan wei op een 
voorziening (een ziekenhuisbed omdat er 
geen verpleeghuisplaats beschikbaar was, 
dan wei een hartoperatie omdat de wacht
lijst onrechtvaardig lang bevonden werd 
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door de rechter). In beide gevallen behelst 
de wetgeving verplichtingen van respectie
velijk het ziekenfonds en de plannende 
overheid En achter het ztekenfonds staat 
nog steeds de overheid dte aangesproken 
wordt op de vaststelling van hogere pre
mtes, zoals ook onlangs nog weer bleek biJ 
het arbeidsconflict in de gezondheidszorg. 
De inspanningsverplichting ex artikel 22 
Grondwet IS, anders dan bij de overige so
ciale grondrechten, 1n de Ziekenfondswet 
en de AWBZ omgezet in een afdwingbare 
prestatte. De budgetterrng, dte op zichzelf 
ook wetteltjk verankerd is. houdt tegenover 
deze rechten voor de rechter geen stand 

De stelselwiJziging zoals dte aanbevolen 
werd in het rapport 'Zorgvernieuwing door 
structuurverandering en door de resolutie 
van de CDA-partijraad van 1987, moet er
toe leiden dat de verantwoordelijkheid 
voor het volume. de spreiding, de tarteven 
en de kwaltteit van de aangeboden zorg 
weer door de verzekeraars en de aanbie
ders wordt gedragen. Daartoe zouden de 
verzekeraars een budget moeten ontvan
gen voor hun utt hoofde van de Wet op de 
Zorgverzekering geleverde verstrekktn
gen. Overige inkomsten zouden ziJ moeten 
verkrijgen uit een door hen zelf te bepalen 
nominale premie. Beide geldstromen. col
lectief geheven premies en directe nomi
nale hefftngen, vormen dan te zamen de 
inkomsten van de verzekeraars. Op basis 
daarvan zouden zij hun verzekerden in 
een polis een zorgaanbod moeten doen 
Dit zorgaanbod is dan utteraard tegenover 
de verzekeraar een afdwingbaar recht, 
krachtens de polis-overeenkomst. De 
overheid garandeert de burger btJ wet dat 
in die polis tenminste een essentieel pak
ket gezondheidszorg is opgenomen. Deze 
garantie heeft de vorm van in de wet om
schreven zorg-functies, niet meer van con
crete verstrekkingen, zoals thans het geval 
is. De overheid is dan ntet meer direct 
rechtens aanspreekbaar op deze verstrek
kingen. zoals thans in verschillende 
rechtszaken gebeurt. De verzorgingsstaat 
laat aldus ziJn presterende taak over aan 
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de betrokken organisattes en ncht zich op 
ziJn ordenende kerntaak. 

Prioriteiten 
Omdat deze ordening nog niet ten voile is 
uitgevoerd vindt thans een moeizame polt
tiek debat plaats over het stellen van prio
riteiten in de gezondheidszorg. Er 1s daar
bij consensus over het fett dat ntet tot rant
soenering van verstrekkingen wordt over
gegaan Niemand durft het aan om 
sommige burgers wei rechten te geven die 
aan anderen worden onthouden. dat past 
ook ntet biJ overheidsoptreden. In plaats 
daarvan kiest men ervoor pnontetten te 
stellen inzake de verstrekkingen dte voor 
teder ter beschtkking moeten staan Oat 
betekent dat het Ztekenfondspakket en do 
AWBZ ·opgeschoond' moeten worden. De 
polttiek draatt om deze hete brtJ heen In de 
regeringsverklaring is ter zake een com
missie 'Keuzen in de gezondhetdszorg' 
aangekondtgd, die nog ntet is tngesteld 
De Raad van State is om advies gevraagd 
tnzake de betekenis van het EG-recht voor 
het wetteliJk verstrekkingenpakket. Onder
tussen komen er aileen maar nteuwe ver
strekkingen bij in vitro fertiltsatie. hartope
rattes. Zelfs als de adviesorganen negatief 
adviseren kiest de politiek v66r uitbreiding. 
Kan onze democratie, in een samenlevtng 
waarin de gevolgen van keuzen nog 

Kan onze democratie wei 
kiezen voor zelfbeperking? 

steeds aan de collectiviteit worden over
gelaten, wei kiezen voor zelfbeperking? 
Roscam Abbing laat die vraag ten onrech
te liggen. 
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Als de door het CDA voorgestelde stel
selwiJziging doorgevoerd wordt, verschuift 
de d1scussie over de grenzen van de zorg 
van de Tweede Kamer. waar zij toch een 
oneigenliJk element blijft- de politiek komt 
er ook n1et echt uit, zo blijkl telkens naar 
de zorgsector zelf. De verzekeraars zullen 
dan in overleg met hun verzekerden bepa
len hoeveel geld er 1n totaal ter beschik
klng kan komen voor de in hun polis op te 
nemen verstrekkingen, doordat ziJ zelf hun 
nom1nale prem1e vaststellen Willen de ver
zekerden meer nom1nale prem1e opbren
gen omdat ZIJ dotterbehandelingen willen. 
of hartoperaties of betere salanssen voor 
het verplegend personeel, dan IS het nomi
nale prem1edeel daarvoor de aangewezen 
f1nanc1er1ngswiJze als de collect1eve las
tendruk om goede redenen tenminste ge
IIJk moet blijven Wie dat geld niet willen of 
kunnen opbrengen voor deze doelen, die 
kunnen kiezen voor verzekeraars d1e de 
nominale premie laag houden door hun 
aanbod te beperken tot het essent1ele pak
ket verstrekk1ngen en door scherp te con
tracteren gericht op zorg-op-maat. Nu al 
vall te constateren dat de nominale premie 
veel bewuster wordt ervaren dan de in het 
bruto-netto-traJect van de lonen verborgen 
procentuele ziekenfondspremie Als rem
geld zal hij beter functioneren dan de 
knaak en het geeltje. 

In de praktijk zal de nominale prem1e biJ 
veel verzekeraars wei stijgen omdat de 
vraag naar gezondheidszorg in principe 
oneindig is. Op zichzelf is er ook geen be
zwaar tegen dat er veel geld aan gezond
heldszorg word! u1tgegeven. als dit geld 
maar niet geheellangs collectieve weg op
gebracht moet worden 

Het resultaat van een aldus gemengd 
gefinanc1erd stelsel kan ook ZIJn dat het ar
beidsvoorwaardenoverleg tussen werkge
vers en werknemers in de gezondheids
zorg een reeel karakter gaat krijgen binnen 
een in overleg met de verzekeraars vast te 
stellen loonruimte. Ook dat werpt een 
drempel op tegen een al te directe aan
spraak op de collectieve lastendruk, zoals 
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die in het recente arbeidsconflict toch 
weer snel naar voren kwam. 

Overheid op afstand 
De overheid kan ermee volstaan Jaarlijks 
aan te geven hoe hoog de premie naar 
draagkracht zal ziJn. Deze vaststelling zal 
zeker nog politiek debat uitlokken, omdat 
de relatie met het bij wet gegarandeerde 
pakket elementaire zorgfuncties aanwezig 
blijfl. Een staat d1e een bodem in het be
staan wil beschermen, en er is in ons land 
geen politieke partij die dat niet w1l, ont
komt aan dit debat niet. Wei zal het debat 
een meer kaderstellend karakter krijgen. 
De vergelijking met het Kamerdebat over 
de arbeidsvoorziening zal treffend ziJn. 
Voor regelzucht1ge polit1ci zal het een te
leurstellend debat zijn. Oat is de noodza
kelijke consequentie van het toegroeien 
naar een samenleving. waarin de verant
woordelijkheden gespreid ziJn. Het ten voi
le dragen van deze verantwoordelijkheid 

·door aanb1eders en verzekeraars. binnen 
onderhandelingskaders waarbiJ de lasten 
niet meer op de collectivite1t kunnen wor
den afgewenteld. zal tot een beter besef 
van de grenzen van de zorg leiden bij de 
patienten. het personeel, de directies en 
de verzekerden dan thans mogelljk is. 
De veert1g miljard gulden die nu naar de 
gezondheidszorg gaan zullen dan doel
matiger besteed worden. Een collectief 
geheven procentuele premielast. met een 
ingebouwde vergrijzingsgroei van een 
procent per jaar, zoals thans al het geval is 
in het Financieel Overzicht Zorg, moet, 
aangevuld met nominale premies die geen 
exorbitante vormen aan hoeven nemen, 
voldoende kunnen zijn om de discussie 
over de grenzen van de zorg van zijn 
scherpe kanten te ontdoen. 

Of een dergelijke stelselwijziging uitein
delijk mogelijk zal ziJn, zal sterk afhangen 
van een duidelijk zicht op de kerntaak van 
de overheid. Teveel wordt de overheid nog 
ervaren als een instelling die de collectie
ve solidariteit op een hoog niveau organi
seert. Ook in het CDA bestaat die neiging 
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het lijkl heel christelijk om via collectieve fi
nanciering voor aile burgers de gezond
heidszorg financieel toegankelijk te rna
ken. Daartegenover staat een visie op de 
overheid die ervan uitgaat dat de staat een 
elementaire bodem in het bestaan be
schermt en overigens de voorwaarden 
schept voor de beleving van solidariteit in 
gespreide verantwoordelijkheid door de 
georganiseerde burgerij (artikel 4 van het 
CDA-Program van Uitgangspunten). Tra
ditioneel gebeurde dat door het zieken
fondswezen voor de laagstbetaalden bij 
wet te regelen en te doen bekostigen, ter
wiJI de rest van de bevolking via particulie
re ziektekostenverzekeringen ziJn gezond
heidszorg moest veilig stellen. Dit model is 
in wezen verlaten toen de ziekenfondsen 
door optrekking van de loongrens bijna ze
stig procent van de bevolking gingen be
dienen, terwijl het ziekenfondspakket 
steeds uitgebreider werd. Hand having van 
de traditionele status quo is daarom ook 
niet meer mogelijk. In het nieuwe model zal 
de staatstaak even onmisbaar als beperkt 
zijn. De overheid dient bodems in het be
staan te beschermen. Ook in de gezond
heidszorg. Zo niet dan loop! de politiek te
gen grenzen op. Niet eens zozeer tegen 
de grenzen van de gezondheidszorg, 
maar tegen zijn eigen grenzen: grenzen 
van de collectief te garanderen verstrek
kingen. Die grenzen noopten tot een 
koerswijziging. De regering heeft die inge
zet. De doorvoering is nu nog het grootste 
probleem Daarvoor is het nodig dat het 
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draagvlak voor spre1ding van de verant
woordelijkheden groe1t bij de verzekeraars 
en de verzekerden en bij de werkgevers 
en de werknemers in de gezondheidszorg 
En b1j de politiek Het vraagstuk van de 
grenzen van de zorg is een vraagstuk dat 
maar voor een deel op de pol1tieke agenda 
thuis hoort. Het gaat er vooral om een or
dening in de gezondhe1dszorg aan te 
brengen d1e ertoe leidt dat de vraagstuk
ken opgelost worden op de plek waar zij 
thuishoren. Oat zal er waarschiJnlijk niet 
toe le1den dat Nederland het zorg-stelsel 
uit het geboorteland van Hippocrates 
overneemt. Maar als we dat niet willen, zul
len we de kosten van die keuze moeten 
opbrengen, zonder ze op een 'algemene 
maatschappelijke verantwoordelijkheid' te 
kunnen afwentelen. 

CJK. 
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