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Beyond corona

M
aar hoe moeten we de ontwikkelingen in 

de Nederlandse zorgsector op langere ter-

mijn bezien? In de economie kennen we 

drie verschillende cycli met elk een eigen 

periode. De korte cyclus, met een periode van zo’n 3-4 

jaar (Kitchin), de lange cyclus (Kondratieff) van zo’n 

40-60 jaar en daartussen in een conjunctuurbeweging 

van zo’n 7-11 jaar (Juglar). De coronacrisis is hopelijk 

een element van de korte cyclus (Kitchin) maar zal on-

getwijfeld haar sporen nalaten (al was het maar vanwe-

ge de fors opgelopen staatsschulden). Het voeren van 

beleid vraagt echter vooral om een visie voor de lange 

termijn. In dat licht wil ik graag een beschouwing wij-

den aan de bewegingen in het overheidsbeleid en aan 

de opgave die de zorgsector heeft om toekomstbesten-

dig te zijn. Eén disclaimer vooraf: simpele oplossingen 

met voordelen zonder nadelen bestaan niet. 

Marktwerking en de bemoeienis van de  

overheid

Marktwerking in de zorgsector kent een lange geschie-

denis. Al in 1987 pleitte de Commissie Dekker voor 

meer marktwerking in de zorg. Het stelsel van functie-

gerichte budgettering, waarbij zorginstellingen een min 

of meer vast budget kregen, kende als nadelen dat prijs 

en kwaliteit minder een rol speelden, keuzevrijheid 

zeer beperkt was en dat door het ontbreken van een 

productieprikkel de wachtlijsten opliepen. Die markt-

werking is uiteindelijk met kleine stapjes tot stand ge-

komen met onder andere de afbouw van bekostiging op 

basis van budgettering en afschafTng van het zoge-

naamde Bouwregime enerzijds en de introductie van 

Corona krijgt momenteel binnen en buiten de zorgsector – terecht – veel aandacht. Tegelijk 
wordt corona ook aangegrepen om juist verder vooruit te kijken. Onder het motto 'never waste a 
good crisis' worden daarbij, soms drastische, veranderingen bepleit. Zo pleitte Marian Kaljouw, 
voorzitter van de NZa, in de NRC van 22 juni 2020 – mede onder het motto dat 20% van de ver-
richtingen in de zorg overbodig is – voor een verandering in de bekostiging van instellingen, 
waarbij de productieprikkel verminderd wordt. Pauline Meurs, hoogleraar aan de Erasmus Uni-
versiteit, stelde in het FD van 8 juli 2020 de dominantie van het medische model ter discussie en 
pleitte voor een herwaardering van de rol van verpleegkundigen en voor meer aandacht voor de 
kwetsbaren in de samenleving. Zorgverzekeraars zien veel heil in eHealth, terwijl zorgverleners 
en cliënten daar soms sceptisch tegenover staan. Tot slot brengt Zorgkeuzes in Kaart 2020 een 
heel scala aan grotere en kleinere maatregelen en hun budgettaire effecten in beeld zonder  
overigens stelselkeuzes te maken. 

verschillende systemen van prestatiebekostiging (met 

bijbehorende inkoop door zorgverzekeraars, zorgkanto-

ren en gemeenten) anderzijds. Kern van deze stappen 

was een steeds verdere terugtrekking van de overheid 

als het ging om de inrichting van het zorglandschap. 

Het idee was dat concurrentie op prijs, kwaliteit en an-

dere aspecten zou zorgen voor een betere aansluiting 

van vraag en aanbod dan centrale regie door de over-

heid. Zorginkopers zouden door middel van een juiste 

allocatie van middelen sturen op voldoende beschik-

baarheid van goedkope en kwalitatief goede zorg. 

Inmiddels is duidelijk dat marktwerking niet alleen 

voordelen kent. Prestatiebekostiging is doorgaans geba-

seerd op productieprikkels, waardoor instellingen (on-

danks productieplafonds et cetera) intrinsiek de incen-

tive voelen om volume te realiseren. Dit resulteert in 

hogere zorgkosten en dus premieverhoging en staat op 

gespannen voet met het hanteren van macrokaders ter-

wijl de wachtlijsten in sommige sectoren nog steeds 

lang zijn. Nieuwe toetreders, die innovatie, lagere prij-

zen en betere kwaliteit zouden aanjagen, hebben het 

vaak moeilijk. Ook biedt marktwerking geen 'makkelij-

ke' oplossing voor beschikbaarheid van noodzakelijke 

zorg in bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden.  

Eén van de dilemma’s in de zorgsector is dat de burger 

in zijn rol als premie- en belastingbetaler vooral de eu-

ro’s weegt, terwijl in zijn rol als patiënt die euro’s geen 

rol van betekenis meer spelen. Daar komt bij dat ‘tech-

nisch’ steeds meer mogelijk is, professionals ‘het beste’ 

voor hun cliënten willen en een prikkel hebben om via 
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steeds meer diagnostiek aansprakelijkheidsrisico’s te  

beperken. In toenemende mate ontstaat hierdoor het  

dilemma of alles wat kan ook zou moeten; de discussie 

over behandelen wordt steeds meer gekoppeld aan kwa-

liteit van leven. Zie ook het pleidooi van Pauline Meurs 

om het medisch model minder dominant te maken. In 

de Nederlandse zorgsector staan solidariteit en toegang 

tot de benodigde zorg voor iedereen centraal; dat belem-

mert het invoeren van remgelden, die ook averechts 

kunnen werken omdat ze tot zorgvermijding leiden.

Experimenten zoals met Bernhoven en Beatrix Zieken-

huis laten zien dat op basis van afspraken tussen partij-

en mogelijk onnodige zorg vermeden kan worden. De 

eerste evaluaties zijn positief, de rol van de professional 

en oog voor de noden van de patiënt lijken belangrijke 

factoren die een rol spelen in het succes, maar de on-

derzoekers zijn ook voorzichtig met uitspraken over de 

effecten op de langere termijn. Toch zijn dit soort expe-

rimenten bemoedigend, maar het opschalen van derge-

lijke experimenten betekent dat de productieprikkel 

niet langer de dominante incentive kan zijn.  

Ook op andere vlakken lijkt het primaat van de markt 

af te brokkelen. Zo wordt in de beleidsreactie op rap-

porten over de faillissementen van MC-groep gesteld 

dat in bepaalde – uitzonderlijke – situaties sprake kan 

zijn van een Tnanciële bijdrage vanuit de overheid ten-

einde de continuïteit van een instelling te waarborgen.  

Dit is een breuk met het dogma dat de overheid slechts 

systeemverantwoordelijk is en geen verantwoordelijk-

heid draagt voor de continuïteit van individuele instel-

lingen. De publicatie van de Houtskoolschets acute zorg 

laat zien dat de overheid sturend wil kunnen optreden 

en de regierol bij de inrichting van het zorglandschap 

weer meer naar zich toe wil trekken. Initiatieven om 

meer aan preventie te doen winnen aan belang maar 

vragen samenwerking van partners binnen en buiten 

de zorg. Experimenten waarbij de outputbekostiging 

min of meer buiten werking wordt gesteld, ideeën voor 

een nieuwe bekostiging met minder productieprikkels, 

regionalisering van de zorg over ketenpartners heen 

maar ook bijvoorbeeld het realiseren van een ‘over-

maat’ aan IC-bedden voor een eventuele nieuwe crisis, 

vragen om meer regie en bemoeienis over een groter 
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deel van de keten; ‘de markt’ kan en zal dit niet oplos-

sen. Kennelijk heeft het concept marktwerking een  

cyclus van zo’n 40 jaar doorlopen en past daarmee in 

de Kondratieff-cyclus. 

 

De uitdaging voor de komende jaren

De zorgsector staat voor de uitdaging om zowel Tnanci-

eel als inhoudelijk duurzaam houdbaar te zijn; dat is 

niet nieuw. De uit het lood geslagen overheidsTnanciën 

zijn slechts één reden.

De bevolking vergrijst, wat aan de ene kant vraagt om 

meer zorg en meer capaciteit (zie onder meer het rap-

port Capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg 2020 van 

ActiZ), en aan de andere kant ook de beschikbare be-

roepsbevolking doet inkrimpen en van samenstelling 

doet veranderen; het aandeel mensen met een migratie-

achtergrond zal groeien. Het rapport Bevolking 2050 in 

beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs van NIDI en CBS 

geeft interessante toekomstverkenningen. In Zorgkeuzes 

in Kaart 2020 worden hogere lonen en een banenplan 

genoemd als beleidsmaatregelen. Met de Taskforce  

Wonen en Zorg, die is opgericht door de VNG, ActiZ, 

Aedes en de ministeries van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport neemt de overheid in de ouderenzorg een re-

gierol en dat nog wel over de domeinen van wonen en 

zorg heen. 

 

De mogelijkheden voor ICT en robotisering lijken nog 

allesbehalve uitgeput en de vraag is hoe deze technolo-

gie zinvol en efTciënt ingezet kan worden. Het ministe-

rie van VWS lijkt als het gaat om informatie-uitwisse-

ling in de keten een sterke regierol te nemen. Daarnaast 

is de vraag hoe ICT en meer in het bijzonder geavan-

ceerde componenten als ArtiTcial Intelligence ook inge-

zet kunnen worden om het zorgproces beter, sneller en 

efTciënter te laten verlopen. Banken zijn door de toe-

passing van ICT drastisch veranderd. Nu is het de vraag 

in hoeverre mensenwerk van zorgprofessionals door 

techniek overgenomen kan worden, maar ICT kan wel 

krachtig(er) ondersteunen.

 

De moeilijkste opgave zal zijn om de verbinding te vin-

den met andere sectoren in het publieke domein, zoals 

welzijn, onderwijs, woningbouw en Tnanciers, om in 

een vroeg stadium vraag naar zorg te voorkomen door 

bijvoorbeeld tijdig aan schuldhulpverlening te doen, 

het oplossings- en weerbaarheidsvermogen van de sa-

menleving te vergroten, mensen te stimuleren gezonder 

te leven maar ook om cliënten volwaardig te laten par-

ticiperen in de maatschappij. In het initiatief 'Amster-

dam Vitaal & Gezond' werken vele partijen binnen en 

– vooral – buiten de zorg in een stadsbrede aanpak sa-

men aan een gezondere populatie, betere zorg en lage-

re, maatschappelijke, kosten. Er wordt gestreefd naar 

regie in de regio, wat een interessant idee is dat zeker 

aandacht verdient. In feite vragen we aan de ene kant 

dat partijen uit hun comfortzone stappen, maar aan de 

andere kant doen we ook een beroep op hun professio-

nele bekwaamheden. Het bieden van veiligheid aan 

alle deelnemers lijkt daarbij een essentiële voorwaarde. 

Een centrale, interdepartementale en integrale visie en 

aanpak van de overheid lijkt mij een randvoorwaarde 

om zo’n sector-overstijgende beweging ‘schwung’ te 

geven. 

 

Langzaamaan komt ook een discussie over de herwaar-

dering van waarden op gang: de verschuiving van me-

disch model naar kwaliteit van leven (‘moet alles wat 

kan?’), meer aandacht en waardering voor bijvoorbeeld 

de verpleegkundige beroepsgroep maar ook een groter 

beroep op professionele bekwaamheid en het aanspre-

ken van professionals op hun passie waarmee ze ooit 

voor hun beroep gekozen hebben.

De zorgsector zal ook mee moeten in algemene maat-

schappelijke ontwikkelingen zoals klimaatdoelstellin-

gen en duurzaamheid wat op zich geen eenvoudige op-

gave is; denk maar aan de trend om vanuit hygiëne- 

overwegingen steeds meer disposable materiaal te ge-

bruiken. 

Geen grand design 

De vraag is of de Nederlandse maatschappij gebaat is 

bij een grand design en rigoureuze stelselwijzigingen. 

Zie ook de recente interviews met Wim Groot en Wou-

ter Bos in Zorgvisie, die geen voorstander zijn van fun-

damenteel gesleutel aan het stelsel. De ervaring met 

grote stelselwijzigingen leert dat deze leiden tot onze-

kerheid en tot ongewenst gedrag, vaak grote transitie-

kosten met zich meebrengen (hieraan wordt in Zorg-

keuzes in Kaart 2020 veel aandacht besteed) en vaak 

ook niet de gewenste uitkomsten opleveren. Wat de 

Commissie Dekker in 1987 voorstelde werd in kleine 

stapjes en met de nodige modiTcaties in zo’n 20 jaar 

gerealiseerd. De invoering van prestatiebekostiging in 

2011 leidde ook niet zonder meer tot de gewenste effec-

ten. En een eenmaal ingevoerd stelsel blijkt, naast pa-

nacee voor geconstateerde problemen, ook weer eigen 

en nieuwe nadelen met zich mee te brengen. De huidi-

ge uitdagingen vragen bovendien een veel omvattender 

visie – en visie is het primaat van de politiek – op 

meerdere domeinen en doen een groot beroep op het 

aanpassings- en samenwerkingsvermogen van veel spe-

lers. In die zin lijkt het veel meer voor de hand om het 

motto van Charles E. Lindblom te volgen: 'the science 

of muddling through'. Incrementeel veranderen met 

kleine stapjes, leren van onze fouten, voortdurend zoe-

kend naar een nieuw evenwicht, maar wel met een  

hoger doel voor ogen. En dat past dan weer in de con-

junctuurbeweging van zo’n 7-11 jaar (Juglar); toch 

maar liefst twee kabinetsperiodes lang. 


