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In de zorg is tweedeling terug van weggeweest
 

Voorbereiding van een knieoperatie.
Foto Ton Borsboom

Arjen Göbel

U komt in hetzelfde zieken- huis bij
dezelfde arts als uw buurman,
maar krijgt een goedkopere
behandeling.

ARJEN GÖBEL IS HUISARTS.

Raoul du Pré schrijft juichend over
de effecten van de nieuwe
budgetpolis (Commentaar, 7 juni).
Hij stelt dat de concurrentie op prijs
en kwaliteit nu eindelijk echt op
gang komt.

Hij gaat daarbij uit van onjuiste
veronderstellingen.

Bij de nieuwe budgetpolis worden
er door de verzekeraars
prijsafspraken gemaakt met
geselecteerde dokters en
ziekenhuizen. Dat brengt de prijs
omlaag en de kwaliteit omhoog, is
het uitgangspunt.

De kwaliteit van de zorg wordt
echter niet bepaald door dit soort
financiële ingrepen, maar door de
kundigheid en ervaring van de

dokter. En als het goed is, is die
vakkundigheid een verademende
constante op de woelige baren van
de gezondheidszorg. Een dokter wil
zijn werk - no matter what - goed
doen.

Du Pré veronderstelt dat de
verzekeraar weet welke chirurg een
operatie het best en het
goedkoopst doet. Dat is een
misverstand. Verzekeraars weten
niet welke chirurg de beste is. En
als ze dat al weten is het
merkwaardig dat ze die adviezen
pas gaan geven na de introductie
van de budgetpolis. Sterker nog,
exclusief aan patiënten met een
budgetpolis.

Ook is het opmerkelijk dat gezocht
wordt naar de beste chirurg die
tegelijk de goedkoopste is. En dat
gedacht wordt dat een chirurg die
alleen nog maar heupen opereert
nog steeds een goede algemeen
chirurg blijft, die ook weet wat hij
moet doen als er iets anders met
de patiënt gebeurt. En die zijn
werkplezier houdt, ook al legt de
minister hem op nog maar één type
operatie te mogen doen.

En misschien nog wel het
belangrijkste misverstand: dat het
hier alleen maar om chirurgen en
om operaties gaat. Er zijn nóg
vijftien specialismen waarbij door
de verzekeraars de goedkoopste
optie wordt gekozen.

De verzekeraars zullen
prijsafspraken moeten maken met
hetzelfde ziekenhuis als waar
patiënten met een duurdere
(eigenlijk: gewone) polis komen.
Met andere woorden, er ontstaat
een tweedeling in één ziekenhuis
tussen goedkopere en gewone
zorg. Ik zie namelijk niet in hoe
verzekeraars de ongeveer honderd
ziekenhuizen in Nederland zouden
moeten opsplitsen in
'budgetziekenhuizen' en 'dure
ziekenhuizen'. Dat is onmogelijk en
zal dus binnen bestaande
ziekenhuizen moeten gebeuren.

Het zal ook niet zo zijn dat voor
deze budgetzorg nieuwe
concurrerende klinieken worden
opgericht. Dat valt althans niet te
hopen, want daardoor zou de zorg
per saldo duurder worden en
bovendien leveren deze
dagklinieken geen nacht- en
weekendzorg als er na hun
operaties iets misgaat. Dan is het
maar fijn dat het plaatselijke
ouderwetse ziekenhuis zijn deuren
wel open heeft staan met alle
specialismen paraat, wat meteen
verklaart waarom het daar wat
duurder is.

Dit betekent dus dat de tweedeling
in de zorg doelbewust terugkeert
nadat die in 2006, het jaar waarin
het verschil tussen ziekenfonds en
particulier ophield te bestaan,
doelbewust werd afgeschaft. U
komt in hetzelfde ziekenhuis bij
dezelfde specialist als uw buurman,
maar u krijgt een 'goedkopere'
behandeling. Hoe werkt dat dan, en
waarom is die goedkopere
behandeling alleen te realiseren
voor mensen met een budgetpolis?
Wie het weet mag het zeggen.

Als je dit tracht te analyseren kun je
niet anders dan concluderen dat
het een manier is om zorgverleners
te dwingen hetzelfde werk voor
minder geld te gaan doen. Om de
simpele reden dat anders een
ander het doet. Daar heb ik op zich
niet zoveel moeite mee, maar haal
dan niet begrippen als kwaliteit en
keuzevrijheid erbij, want hoewel dat
een sausje van integriteit moet
opleveren, kan het niet verhullen
dat het om ordinaire
bezuinigingspolitiek gaat.

De medische zorg in Nederland
heeft een ongekend hoog niveau.
Zo hoog dat we het bijna niet meer
beseffen. Natuurlijk gaan er soms
dingen fout, of kan het op details
beter. Maar de kwaliteit als geheel
kan niet makkelijk nog verder
omhoog, en zeker niet door iets als
de budgetpolis. Wat de minister
voor ogen heeft, is dat dezelfde
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kwaliteit goedkoper moet.

Ze gaat daarbij voorbij aan het feit
dat de zorg een sector is die per
definitie duurder wordt door
voortdurende technische
ontwikkelingen en uitbreidingen.

Het steeds duurder worden van de
zorg is niet het gevolg van fout
beleid of verkwistende dokters,
maar van de voortdurende
ontwikkelingen. Wat uitgevonden
wordt gaat ook gebruikt worden. Er
komen steeds nieuwe en dure
medicijnen bij, de traumahelikopter
staat altijd klaar, de
operatietechnieken zijn verbluffend
innovatief, apparatuur, personeel
en bijkomende zaken worden
voortdurend vernieuwd en
geperfectioneerd. De zorg wordt
duurder, juist omdat er zo aan
(werkelijke) kwaliteit wordt gewerkt.
En de patiënt is zich daarvan
bewust en wil ervan profiteren. Er is
dus ook wel degelijk een
toenemende zorgvráág vanuit de
zelfbewuste patiënt-consument.

Wat de minister tegen ons,
patiënten, zou moeten zeggen is:
besef hoe goed de zorg is en dat
wat je er voor betaalt eigenlijk niet
zoveel is. En dat we een zeer
solidair verzekeringssysteem
hebben, waarin hogere
inkomens via belastingen en het
zorgtoeslagsysteem veel meer
betalen dan lagere, zonder dat er
een tweedeling in prijs van
geleverde zorg bestaat.

Helaas kiest de minister daar niet
voor. Ze introduceert tot mijn grote
spijt per 2015 de tweedeling in de
zorg en vraagt tegelijk
zorgverleners steeds meer te gaan
doen in steeds minder tijd. De
werk- en organisatiedruk in de zorg
nadert daardoor een kritische grens
en zet daarmee de kwaliteit onder
druk - en dat willen we nou juist
niet. Dat wordt makkelijk vergeten
in een tijd waarin financiële
overwegingen de belangrijkste rol
spelen bij politieke beslissingen.
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