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Afl. 2004/01  

Zorg voor marktwerking  

Een goed en vooral gezond nieuw jaar, wenst de redactie haar lezers toe. Dat ziekte en 
kwalen u en ons dit jaar zoveel mogelijk bespaard mogen blijven, valt zeker ook te hopen 
bij een blik op de wederom zorgwekkend gestegen ziektekostenpremie die deze maand 
van onze rekening wordt afgeschreven. Welke regeringscoalitie ook in Den Haag zetelt, 
de ziektekosten lijken maar niet in de hand te houden. Opeenvolgende ministers hebben 
de afgelopen jaren hun ambities niet onder stoelen of banken gestoken in pogingen het 
tij te keren. De voortdurende strijd tegen de ziektekosten lijkt een verloren race, met als 
enig resultaat dat het stelsel van de gezondheidszorg een zeer onrustig bezit is gebleken. 
Desalniettemin valt in al die plannen wel één immer terugkerend beleidsthema te 
ontwaren: marktwerking. De gezondheidszorg is een markt, zorgaanbieders moeten 
vraaggericht werken en patiënten zijn mondige consumenten die met hun wensen en 
keuzes het zorgaanbod kunnen sturen. 
Begin jaren negentig voerde Simons omvangrijke wijzigingen in de Ziekenfondswet door met als 
doel te komen tot meer marktwerking in de zorgsector. Marktwerking zou zich vertalen in lagere 
verzekeringspremies. Zorgverleners moesten gaan concurreren voor een contract met een 
ziekenfonds, ziekenfondsen zouden daardoor scherper zorg kunnen inkopen, wat op den duur 
in lagere premies moest resulteren. Dat was althans de gedachte. Inmiddels is ruim tien jaar 
verstreken.Wat er ook van marktwerking in de zorg terecht mag zijn gekomen, de 
verzekeringspremies zijn de afgelopen jaren dramatisch gestegen. Toch blijft de overheid 
consequent vasthouden aan het marktgericht denken in de gezondheidszorg. Deze week zijn 
de eerste stappen gezet voor de oprichting van een Zorgautoriteit. In aanvulling op het 
mededingingstoezicht door de NMa, zal deze nieuwe autoriteit de verantwoordelijkheid krijgen 
voor sectorspecifiek prijstoezicht en prijsregulering. Een zelfstandige sectorspecifieke 
Zorgautoriteit is nodig, aldus de verantwoordelijk minister, 'omdat de markten in de zorg nog op 
gang moeten komen.'! 
Voor het pleidooi van marktwerking in de zorg lijkt in eerste instantie wel wat te zeggen. Het 
biedt ogenschijnlijk zeggenschap en keuzevrijheid voor patiënten en mogelijkheden tot 
concurreren op prijs en prestatie. Maar wederom blijkt de praktijk weerbarstiger dan de Haagse 
plannen. De realiteit is immers, zo bleek ook uit een studie van Tonkens
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, dat van een echte 

markt geen sprake is. Zorgaanbieders dwingen om individueel contracten met alle verzekeraars 
af te sluiten heeft uitsluitend een tijdslurpende bureaucratie tot gevolg. Marktwerking in de 
gezondheidszorg is niets meer dan verplaatsen van problemen. 
Illustrerend zijn de effecten die de maatregelen van Simons uiteindelijk hebben gesorteerd. 
Nadat de NMa december 2000 en voorjaar 2001 nog eens expliciet het collectief 
onderhandelen, zowel op landelijk als regionaal niveau, door samenwerkingsverbanden van 
zorgaanbieders had verboden omdat het in strijd zou zijn met de Mededingingswet, waren 
individuele zorgaanbieders (fysiotherapeuten, huisartsen, etc.) gedwongen te onderhandelen 
met een scala aan zorgverzekeraars. Kamermoties en brandbrieven ten spijt moeten anno 2004 
de ruim 7500 huisartsen in ons land ieder individueel met ruim 20 verschillende ziekenfondsen 
onderhandelen over de huisartsenzorg en de bijbehorende tarieven. Deze situatie mag dan op 
papier een bijdrage leveren aan de marktwerking, de patiëntenzorg zal er in tijden van 
huisartsentekort en hoge werkdruk bepaald niet op vooruit gaan. Bovendien, wat heeft u liever: 
dat uw huisarts samenwerkt met zijn collega's of zich als hun concurrent profileert? 
En wat doen de verzekeraars? Ook zij zagen de bui natuurlijk al hangen. Het 'kartelparadijs', 
zoals voormalig NMa directeur-generaal Kist de zorgsector destijds omschreef, mag dan wel 
opengebroken zijn, onderhandelen met duizenden individuele huisartsen, minstens evenzovele 
fysiotherapeuten en talloze andere zorgaanbieders is geen lonkend perspectief. Dus stelden 
verzekeraars zich najaar 2003 op het standpunt dat de Mededingingswet de zorgverzekeraar 
niet verplicht individueel met iedere huisarts onderhandelen. Vrijheid tot onderhandelen 
betekent geen verplichting, aldus de verzekeraars. 'Om deze reden zullen wij individuele 
contractsvoorstellen niet in behandeling nemen', aldus een verzekeraar in een brief aan 



huisartsen. Voorheen waren de contracten gebaseerd op de uitkomsten van overleg tussen 
partijen in de zorg. Weliswaar overleg op collectief niveau, maar in ieder geval overleg. In de 
huidige situatie lijkt van overleg nauwelijks meer sprake. 
Oktober 2003 stelde VerLoren van Themaat in NRC Handelsblad dat de NMa overdrijft door 
kartels te zien waar ze niet zijn. 'De prioriteiten van de NMa lijken nog te vaak te liggen bij het 
opzoeken van de grenzen van het mogelijke dan bij het opsporen van hard core kartels.' Een 
doorgeschoten concurrentiebeleid is slecht voor de economie, aldus de schrijver. Zo ook gaat 
een doorgeschoten marktdenken in de gezondheidszorg uiteindelijk ten koste van de kwaliteit. 
Is onze toch al overbelaste gezondheidszorg geholpen wanneer niet-juridisch geschoolde 
zorgaanbieders ieder voor zich uren moeten besteden aan het doornemen van ingewikkelde 
contracten opgesteld door grote zorgverzekeraars ondersteund door vele juristen? Is het 
werkelijk efficiënt (en dus positief voor premies) dat zorgverzekeraars hun tijd en geld 
spenderen aan oeverloze correspondentie met duizenden zorgaanbieders? Hebben we bereikt 
wat we willen als ten gevolge van honoreringsverschillen bepaalde patiënten niet langer door 
hun huisarts worden behandeld, maar (met een verveelvoudiging van de kosten) naar het 
ziekenhuis moeten gaan? Die situatie ontstaat, nu huisartsen voor verrichtingen die buiten de 
standaardzorg vallen van het ene ziekenfonds wel een specifieke vergoeding ontvangen, terwijl 
ze voor dezelfde behandeling van de andere niets krijgen. 
Natuurlijk ligt in de gezondheidszorg alles ingewikkeld. Maar uit niets blijkt dat doorgeschoten 
marktdenken in de gezondheidszorg de patiënt, zorgaanbieder en zelfs verzekeraar uiteindelijk 
iets oplevert. Drammerig marktwerkingsgeloof - zoals minister Brinkhorst het kennelijk eens 
formuleerde - in de gezondheidszorg: daar wordt niemand beter van. 

Corien Prins 

NOTEN 
1. [Terug] 
E. Tonkens, Mondige burgers, getemde professionals: marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector, 
NIZW Uitgeverij Utrecht, 2003. 
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