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Het leed dat regeldruk heet 

H
et probleem staat al vele jaren op de agenda. 

Een greep: in 2015 lanceerde toenmalig 

VWS-minister Schippers het initiatief Merk-

baar minder regeldruk. Daarna zagen we Het 

roer moet om, kwam denktank (Ont)regel de zorg met 

aanbevelingen en kregen we “schrapdagen”. We herinne-

ren ons de campagne van GGZ Nederland (Minder  

regelgekte, meer zorg), verzet van ActiZ tegen de inspec-

tie (“de zwarte lijst”), en kritiek van de NVZ op de door-

geslagen kwaliteitsregistraties (De maat is vol). 

De huidige VWS-bewindspersonen zeggen schouder 

aan schouder te staan in hun strijd tegen het “zelfrij-

zende bakmeel” van de regeldruk. Aan ondersteunende 

analyses en adviezen hebben ze in elk geval geen ge-

brek. Alleen al in de afgelopen maanden zagen we rap-

porten verschijnen van het Centrum voor Ethiek en  

Gezondheid (CEG), van de Erasmus School of Health 

Policy & Management, van NIVEL, van accountants-

kantoor BDO en van de Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving. En ook nog een kritische analyse van 

Tjeenk Willink, in zijn nieuwe boek. Dit roept de vraag 

op waarom de zorgbureaucratie zo hardnekkig is. Hoe-

wel een analyse van dit complexe vraagstuk meer ruim-

te vraagt dan we hier beschikbaar hebben, lijken in elk 

geval de volgende aspecten een rol te spelen.

Een eerste wat cynische verklaring is dat sommige par-

tijen belang hebben bij toezicht- en verantwoordings-

bureaucratie. VvAA-directeur Brugman meent dat dit 

voor zorgverzekeraars en toezichthouders een middel is 

om zichzelf te positioneren. Verder zouden volgens 

hem ook consultants en ICT-bedrijven hierbij gebaat 

zijn, aangezien ze vervolgens geld kunnen verdienen 

met het aanbieden van diensten en oplossingen. Ook 

vanuit de NVZ is er op gewezen dat er veel organisaties 

zijn die een commercieel belang hebben bij het in 

stand houden van regels en registraties. En onlangs nog 

werd de IGJ en de NZa “ambtelijke obesitas” verweten 

Een onderwerp dat de gemoederen in de zorgsector voortdurend bezig houdt, is het externe toe-
zicht en de daarmee gepaard gaande regeldruk. Professionals schijnen soms 40% of meer van 
hun tijd kwijt te zijn aan administratieve rompslomp. De urgentie om dit te keren neemt toe. Nog 
afgezien van de demotivatie en frustratie die de regel- en verantwoordingsgekte oplevert voor be-
trokkenen, heeft de zorg te maken met toenemende personeelstekorten. Bovendien is er veel 
geld mee gemoeid – ruwe schattingen komen uit op miljarden euro’s – dat beter besteed kan 
worden aan de zorgverlening. Ondanks alle steunbetuigingen aan vermindering van de regeldruk 
komt er in de praktijk maar weinig van terecht. 

vanwege hun pleidooi om de bevoegdheden (van hen-

zelf) te verruimen, teneinde intensiever toezicht te 

kunnen houden op “goed bestuur” in de zorg.  

Wantrouwen is een andere belangrijke verklaring (‘als 

wij het niet van buitenaf regelen en opleggen, gebeurt 

het niet’). Deze benadering is geenszins in alle gevallen 

misplaatst, aangezien sommige organisaties en sectoren 

weinig blijk geven van zelfregulerend vermogen (denk 

bijvoorbeeld aan de financiële of vleesverwerkende sec-

tor), maar het kan doorschieten en dan averechts gaan 

werken. In de zorgsector lijkt dat stadium reeds lang 

bereikt. In de woorden van CEG-voorzitter Schermer:  

‘Overregulering betekent het te strikt en eenzijdig vol-

gen van protocollen en checklists, dat zet het zelf na-

denken van de professional onder druk. De nadruk op 

regels die de veiligheid moeten waarborgen kan er ook 

toe leiden dat er een cultuur ontstaat waarin open zijn 

over fouten onder druk komt te staan.’

 

Hiermee wordt meteen een andere belangrijke factor 

aangestipt: het streven naar veiligheid. We leven in een 

steeds hectischer en complexer wordende samenleving, 

waarin onvermijdelijk dingen (soms ernstig) fout gaan. 

In contrast hiermee lijkt echter de trend waarneembaar, 

dat de risico-tolerantie in het maatschappelijke en poli-

tieke klimaat steeds lager wordt. In combinatie met 

wantrouwen een giftige mix. Want zodra er dan wat mis 

gaat, en in de samenleving en media gemor ontstaat, 

treedt bij politici de risico-regelreflex in werking. Veelal 

met blijvende extra controle en toezicht als gevolg.  

Dit wordt nog erger als sprake is van een afrekencultuur. 

Dan treedt er een soort kettingreactie op, waarbij ieder-

een elkaar “van boven naar beneden” in een wurggreep 

gaat houden. Een voor Fizier-lezers mogelijk herkenbaar 

voorbeeld: toenemende maatschappelijke en politieke 

kritiek op accountants resulteert in streng AFM-toezicht 

en publiekelijke naming and shaming. Dit leidt tot 
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 verkramping bij accountants, die zich uit zelfbescher-

ming gaan vastklampen aan strikte naleving van contro-

leprotocollen (afvinkgedrag) en door de klant te onderte-

kenen juridische teflon-verklaringen om hun aansprake-

lijkheidsrisico te verminderen. Of het leidt tot een opstel-

ling waarbij mogelijke discussie met de interne afdelin-

gen vaktechniek en compliance soms zwaarder schijnt te 

wegen dan de vraag of het binnen de organisatie die 

wordt gecontroleerd nog ergens goed voor is, c.q. of de 

kwaliteit en begrijpelijkheid van de jaarverslaggeving er 

beter van wordt. Hierdoor neemt bureaucratie en forma-

listisch gedrag – ook op de bodem van de piramide – toe. 

En uiteindelijk drijft op alle niveaus de aandacht weg 

van waar het eigenlijk om zou moeten gaan.

 

In dit verband is het onderscheid tussen een leefwereld 

en een systeemwereld van de filosoof Habermas verhel-

derend. Los uit de pols komt het er op neer dat de leef-

wereld de wereld is zoals we die kennen, waarin we be-

paalde doelen nastreven. De systeemwereld is een schil 

die we hier omheen hebben gemaakt (in de vorm van 

structuren, beleid, procedures, instructies, verantwoor-

dingseisen, en dergelijke) die als doel heeft de activitei-

ten in de leefwereld goed te laten verlopen en daardoor 

de doelen te realiseren. Deze systeemschil dient onder-

steunend te zijn aan de doelrealisatie, zoals een wegen-

kaart behulpzaam is bij het vinden van de beste route in 

“de echte wereld”. Bij beleidsmaatregelen, waaronder het 

opleggen van verantwoordingseisen, komt de systeem-

schil centraal te staan. Soms uit oneigenlijke motieven, 

maar veelal vanuit de verwachting dat een interventie in 

de systeemwereld de realisatie van doelstellingen in de 

leefwereld tot gevolg zal hebben. Maar als er sprake is 

van een complexe leefwereld – met veel variabelen en 

niet eenduidige verbanden – die bovendien niet statisch 

maar in beweging is, dan neemt de kans toe dat een 

maatregel niet het beoogde effect sorteert of zelfs ave-

rechts werkt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 

in de evident complexe zorgwereld sprake is van zuch-

ten en steunen.  

Kan het monster van de toenemende regeldruk nog 

worden getemd? Gelet op de krachtige en verweven  

onderliggende mechanismen is dit in elk geval geen  

sinecure. VWS-minister Bruins realiseert zich dit ken-

nelijk goed, getuige zijn uitspraak: ‘We moeten niet 

doen of dit een makkelijk programma is, het is een  

olifant die we in hapjes eten’. Een mooie beeldspraak. 

De ervaring tot nu toe is echter dat voor elke regel die 

wordt ‘weg gehapt’ er via de achterdeur één of meer 

terugkomen. Als dit niet kan worden doorbroken, 

wordt een heel andere beeldspraak van kracht, name-

lijk: “dweilen met de kraan open”. 
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