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Ons is lang voorgehouden dat onze gezondheidszorg excelleert door de combinatie van 

toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Volgens de Euro Health Consumer Index zou ze het 

beste van Europa zijn: Het is gewoon niet waar.  

10% Van de bevolking mijdt de zorg om financiële redenen, meldt de NOS (onderzoek TNS NIPO). 

Ons zorgstelsel is sinds de invoering van de zorgverzekeringswet en de marktwerking in 2006 ten 

opzichte van het Europees gemiddelde nog prijziger geworden en inmiddels een van de duurste in 

de hele wereld (OESO). De gereguleerde marktwerking heeft als systeem gefaald. Dat de kosten 

niet de pan uitrijzen ligt aan het bestuursakkoord, er is een budgetplafond. Hoe zit het nu met de 

effectiviteit en doelmatigheid van het cure-zorgstelsel, waar jaarlijks 45 miljard in omgaat?  

 

 

Ik kies voor een theoretische invalshoek. De analyse leidt tot de benoeming van beïnvloedbare en 

deels onderling samenhangende knelpunten in de cure. De bedachte oplossingsrichting is ook een 

samenhangend antwoord, waarin de meeste knelpunten worden opgelost. Dit theoretisch 

construct krijgt de naam ‘een patiënt georiënteerd zorgstelsel’. Het kan als gedachtenconstruct 

helpen bij discussies over de verbetering van ons zorgstelsel.  

 

  



Invalshoek: vier abstractienveau’s 

De cure wordt vanuit vier abstractieniveau’s bekeken: het meta-niveau vanuit de politiek, het 

macro-niveau van het landelijke regulerende systeem, het meso-niveau van de afzonderlijke 

deelmarkten en het micro-niveau van de feitelijke zorgverlening.  

 

Meta-niveau: zorgpolitiek 

Nederlanders hebben recht op een kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg die voor 

iedereen toegankelijk is en dit recht is geborgd in de verplichte basisverzekering. Het Zorginstituut 

adviseert de regering over de samenstelling en de kwaliteit van het basiszorgpakket en de  

experimentele zorg. Het budgettair kader begrensd de jaarlijkse stijging van de totale zorgkosten 

(1%). Een groot aantal specifieke wetten beschermt de kwaliteit van de zorg en de rechten van 

de patiënt. Er horen zorginhoudelijke kwaliteitsnormen bij die door de beroepsgroepen zelf zijn 

vastgesteld. Met de wet marktordening gezondheidszorg uit 2006 is het tripartite zorgstelsel 

geconstrueerd van zorgverzekeraars, zorgverleners en zorggebruikers en drie bijbehorende 

markten, de zorgverzekeringsmarkt, de zorginkoopmarkt en de zorgverleningsmarkt. 

 

 



Macro-niveau: het landelijke stelsel van zorgorganisaties 

Als we inzoomen zien we twee andere groepen van markten die het tripartite stelsel 

complementeren: ten eerste de leveranciers van geneesmiddelen en andere medische producten 

en instrumenten. Deze vanuit de optiek van de patiënt ‘achterliggende markt’ speelt een cruciale 

rol in het stelsel. Dan zijn er nog de markten van niet-medische leveranciers, zoals bouwconsortia, 

ICT, zakelijke dienstverleners en kapitaalverschaffers, die laat ik verder buiten beschouwing.   

 

De deelmarkten opereren binnen een georganiseerd kader van controle en toezicht, inspectie en 

handhaving: het toezichtveld. De voornaamste toezichthouders zijn de Nationale Zorgautoriteit 

(NZa), de zorgmarktmeester die de tarieven vaststelt, de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ), die de inspectie van de zorgprocessen doet, de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) 

met de rol van mededingingsautoriteit. Medische beroepsgroepen gaan zelf over 

zorgkwaliteitsnormen en hebben daarmee ook een toezichtverantwoordelijkheid. Regionale 

tuchtcolleges en de koepels van de patiëntorganisaties zoals de NPCF reken ik ook tot het 

toezichtveld.   

Meso-niveau: de werking van de markten 

De ‘zorgverzekeringsmarkt’ heeft het karakter van een verplichtingenstelsel. Elke zorgverzekeraar 

biedt dezelfde basisverzekering aan, men concurreert onderling uitsluitend op de aanvullende 

verzekering. Risicoselectie is verboden. De basisverzekering is verplicht. De verzekerde kan zijn 



toekomstige zorgbehoefte meestal niet overzien en heeft geen inzicht in het gehele zorgaanbod. 

Hij of zij beleeft de zorg vooral als een recht en niet als iets waar je voor moet betalen – 

uitgezonderd het eigen risico. 

De ‘zorgverleningsmarkt’ gaat om medische dienstverlening. De patiënt doet een beroep op een 

zorgverlener en wordt geholpen. Geld komt niet ter sprake, de patiënt is immers verzekerd? De 

zorgverlener helpt de patiënt zo goed mogelijk en declareert bij zijn zorgverzekeraar (consult, 

DBC). De markt wordt pas zichtbaar als men voor een medische ingreep naar het buitenland 

gaan. Dan speelt de vraag of de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 

De achterliggende markten van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen (producten) zijn in 

tegenstelling tot de twee genoemde zorgstelsel(deel)markten wel echte markten waar 

internationale concurrentie het uitgangspunt is. Het toezichtveld reguleert de toelating van 

producten vanuit deze markten, bij geneesmiddelen worden vaste prijzen overeengekomen.  

Het meest complex om te doorgronden is de ‘zorginkoopmarkt’. Van oudsher oefenen de huisarts, 

apotheker en medisch specialist een vrij beroep uit. Er is een tendens dat steeds meer 

zorgprofessionals in loondienst gaan bij grotere organisaties in de 1e- en 2e-lijn. Er zijn vier grote 

zorgverzekeraars die met ruim 90% marktaandeel de dienst uitmaken. Zij sluiten contracten met 

ziekenhuizen en met aparte bedrijven van medisch specialisten, huisartsen, apothekers e.a. die 

zich allen georganiseerd hebben om met en tegenover elkaar en de zorgverzekeraars een vuist te 

kunnen maken. De zorgprofessionals kennen verschillende arbeidsvormen: vrije vestiging (wo. 

huisartsenpraktijk, specialistenmaatschap, MSB), dan wel een loondienstverband, of een 

combinatie van beiden. Toetreding tot deze ‘markt’ van de beroepsorganisaties is vrijwel 

onmogelijk, de gevestigde partijen draaien aan de knoppen van het zorgspeelveld. Honderden 

jonge specialisten wachten op een baan in de cure. De markt is ook fysiek ontoegankelijk voor 

buitenstaanders. Essentieel voor marktwerking is dynamische prijsvorming, maar tarieven en 

prijzen liggen vast. Ziekenhuizen hebben geen winstoogmerk. Loek Winter is (nog steeds) de 

uitzondering. Als vrije markttoetreding nauwelijks mogelijk is, prijzen vastliggen en 

gemeenschappelijk overleg de norm is, is er natuurlijk geen sprake van een ‘zorginkoopmarkt’. Je 

kunt je ook afvragen wat de ACM hier te zoeken heeft. Dit is geen markt maar een 

geïnstitutionaliseerd krachtenveld waarin alle partijen hun aandeel in de zorgkoek veiligstellen. 

Geef ze eens ongelijk.  

In de ‘zorginkoopmarkt’ woedt een permanente strijd tussen concurrentie en samenwerking. De 

strijd tussen ziekenhuizen en georganiseerde specialisten gaat over regie en geld. Waar is de 

patiënt in dit krachtenveld? Dit complexe krachtenveld heeft wel veel zakelijke overhead nodig. 

Het leidt tot een grote bureaucratie. Dat dit een kostenopdrijvend effect heeft voor het zorgstelsel 

in zijn geheel is aannemelijk.  

Als we de verschillende ‘markten’ overzien zien we weinig markt, maar eerder een complex 

georganiseerd en gebudgetteerd stelsel van afspraken en wederzijdse zekerheden met enige 

speelruimte voor de onderlinge partijen. Daarachter zien we  een internationale markt van 

(medische) toeleveranciers.  



 

 

Het roer gaat nu om in de 1e lijn. Huisartsen verzetten zich met succes tegen de administratieve 

lastendruk van de zorgverzekeraars. De ACM beweegt mee, kennelijk ziet men in dat concurrentie 

tussen huisartsen niet wenselijk is. Het brengt ons tot de zorgverlening zelf. Hoe zien de 

processen van zorgverlening in de cure er uit? 

 

Micro-niveau: de zorgprocessen 

De acht academische ziekenhuizen vervullen essentiële taken voor het zorgstelsel: medische 

opleidingen, onderzoek en innovatie en het zijn centra van supergespecialiseerde zorg. De 

academische ziekenhuizen zitten in internationale samenwerkingsverbanden, binnenlands wordt 

op het snijvlak van publiek en privaat samengewerkt met overheden en alle denkbare 

kennispartijen (TU’s, incubators).   

Als we naar zorgprocessen kijken zien we in essentie vier typen:  

1. Zorgtoegang – als we ziek zijn gaan we naar de huisarts, die een diagnose stelt en indien 

mogelijk zelf de zorg verleent. De huisarts is de poortwachter.  

2. Acute hulpverlening – als we acute zorg nodig hebben. Cruciaal is de snelle beschikbaarheid 

van spoedeisende hulp (SEH), ongeacht woonplaats.  

3. Planbare zorg - niet acute zorg, het eindresultaat na behandeling is goed voorspelbaar. 



4. De niet-planbare zorg – opeenvolgende zorgbehoeften in de tijd, deels onvoorspelbaar, waar 

vaak verschillende medische disciplines bij komen kijken.  Veel niet-planbare zorg is 

gerelateerd aan veroudering, maar ze komt ook voor bij kinderen met aangeboren afwijkingen.   

Bij elk zorgproces hoort de patiënt centraal te staan. We zagen zojuist dat de organisatie van de 
‘inkoopkant‘ van het zorgstelsel ingewikkeld is en dat er verschillende krachten werken. Dit roept 
de logische vraag op of de zorgprocessen in werkelijkheid ook zo doeltreffend georganiseerd zijn 
als de vier zorgtypen.  

Elk zorgproces gebeurt binnen een specifiek, technisch geoutilleerde werkomgeving waarin medici 
diagnosticeren, beslissingen nemen en handelingen verrichten. Vooral bij de niet-planbare zorg 
zijn er veel overdrachtsmomenten tussen gespecialiseerde medici. Goede samenwerking, zowel 
qua timing als kennisoverdracht, tussen de verschillende zorgdisciplines is essentieel voor goede 
patiëntzorg.  

In beginsel beslist de patiënt zelf (de behandelcode is in ziekenhuizen voorgeschreven), maar wie 
heeft de regie bij de uitvoering van zorgprocessen als de patiënt hem niet meer heeft? Bij de niet-
planbare zorg is dit veel minder duidelijk dan bij de andere drie zorgprocessen. Uit een overzicht 
van verbeterprojecten van zorgprocessen in ziekenhuizen wordt duidelijk dat het moeilijk is om 
gestroomlijnde zorgprocessen te organiseren, er zijn veel onzekere factoren en tegenstrijdige 
belangen en de patiënt is geen willoos voorwerp. 1 Met een optimale samenwerking tussen medici 
die de patiënt centraal stellen zou veel zorgwinst te behalen moeten zijn.   

 

Beinvloedbare en niet-beïnvloedbare thema’s  

Er spelen veel lastige thema’s in de curatieve gezondheidszorg, sommige zijn nauwelijks 

beïnvloedbaar. Een korte tour ‘d horizon . De totale zorgbehoefte neemt alleen maar toe, de 

combinatie van supergezond willen leven (dat willen we immers allemaal: marketpull) en de 

belofte om dit waar te maken (wetenschap; marketpush) is immers onweerstaanbaar. Het is aan 

de politiek om deze kosten opdrijvende zorgdynamiek te beheersen. 

Er spelen ethische vraagstukken door het steeds verder sleutelen aan de bouwstenen van het 

menselijk leven. E-health en Big Data creëren nieuwe mogelijkheden in de organisatie van de 

patiëntzorg maar zullen ook tot andere machtsverhoudingen leiden.  

In de aard van de gezondheidszorg ligt besloten dat kennis aan de basis ligt.  Medische kennis zit 

in de uitvoering. Zorgverleners constateren dat zorgverzekeraars geen medische kennis hebben. 

Elke vorm van organisatie van de gezondheidszorg en de controle daarop is alleen mogelijk met 

de instemming van het hoogopgeleide zorgveld. De zorgprofessional heeft ook ruimte nodig om 

de zorg te kunnen ontwikkelen en te verbeteren. Hoeveel de met apps’ uitgeruste patiënt ook zelf 

meent te weten van zijn gezondheid, het beslisrecht had hij al, maar het beoordelingsvermogen 

niet, dit blijft een exclusieve verantwoordelijkheid van een behandelend arts. 

Op nationale schaal beïnvloedbare thema’s zijn de financiering en de betaalbaarheid van de 

zorg, het solidariteitsvraagstuk en het vraagstuk van de toegankelijkheid.  

De kwaliteit van de zorg is over het algemeen genomen goed. Toch zijn er veel voorbeelden 

van slechte zorg: overbehandelingen, borstimplantaten, bekkenbodemmatjes, ‘veilige’ 

                                                           
1
 Zie: http://www.procesverbeteren.nl/procesgericht/verschillen_logistiek_zorg_en_productie.php 

http://www.procesverbeteren.nl/procesgericht/verschillen_logistiek_zorg_en_productie.php
http://www.procesverbeteren.nl/procesgericht/verschillen_logistiek_zorg_en_productie.php


antidepressiva. Ongebreideld winstbejag is steevast de oorzaak, de patiënt heeft het nakijken. Het 

gebrek aan transparantie is deels onvermijdelijk door de enorme verscheidenheid van zorg 

(30.000 DBC’s), maar is ook het gevolg van belangentegenstellingen. Het gebrek aan 

transparantie is voor de minister een probleem, maar niet voor de machtige marktpartijen in het 

zorgveld. Kennis en informatie geven macht. Evenzo hebben de problemen mbt. electronische 

gegevensuitwisseling te maken met machtsvragen (wie bepaalt de standaard?) en het reële 

gevaar van (commercieel) misbruik. Door de interne tegenstrijdigheden leidt dit alles tot veel 

bureaucratie.  

Het huidige beleid is ambivalent. Enerzijds zien we het doortrekken van het marktdenken: de 

voorgenomen afbouw van de risicoverevening bij de zorgverzekeraars, het toelaten van 

risicodragend kapitaal (wetsvoorstel financiering zorginstellingen) etc., anderzijds zien we 

inperking van het zorgondernemerschap (afschaffen goodwill, meer specialisten in loondienst).  

 

 

 

Een patiënt georiënteerd zorgstelsel 

Het huidige tripartite stelsel is eigenlijk geen marktstelsel, maar veeleer een samenhangend 

afsprakenstelsel met prikkels voor ondernemerschap. Medische toeleveranciers van instrumenten 

en geneesmiddelen opereren daarentegen wèl in echte (gereguleerde) markten.  



Het gedwongen huwelijk van concurrentie (omzet en winststreven, het financieel eigen belang van 

de ondernemer als motor van vooruitgang) en samenwerking (inhoudelijke zorgkwaliteit en 

zorgvuldigheid, de beroepsethiek die het patiëntbelang centraal moet stellen) breekt het stelsel nu 

op. Concurrentie en samenwerking zijn tegenstrijdige principes. Winststreven leidt tot perverse 

prikkels die de kwaliteit van de zorg ondergraven, de gevolgen voor de patiënt zijn in zo’n situatie 

vaak  desastreus. Zelfstandig ondernemerschap is ook een blokkade voor stroomlijning van 

zorgprocessen, dit beperkt de doelmatigheid en de kwaliteit. Een omvangrijk beheerssysteem van 

controle en toezicht is nodig om de huidige cure te laten functioneren. Dit geeft hoge indirecte 

kosten. Kan het anders? 

Theoretisch: ja, dat kan. Er zou een heldere scheidslijn moeten worden getrokken. In de cure is 

dan vwb. het basispakket geen plaats voor concurrentie uit winststreven,  alleen voor concurrentie 

om de kwaliteit van de zorg. Specialisten horen dan in loondienst, privéklinieken aan de andere 

kant van de scheidslijn, in de markt. Het primaat van zo’n patiënt georiënteerd stelsel ligt bij 

samenwerking en stelt de patiënt altijd centraal.  

Bij zo’n alternatieve ordening horen vanzelfsprekend stringente organisatorische 

randvoorwaarden. Ook dan is een stringent budgettair beleid onmisbaar. Het eeuwige leven is 

immers onbetaalbaar en dat moet de burger ook worden verteld. Het recht op zorg is niet gratis. 

Preventie en heldere overheidscommunicatie zijn noodzakelijk. Maar een uitstekende basiszorg, 

solidariteit van burgers onderling en toegankelijkheid moeten (en kunnen) leidende principes 

blijven.  

In een toekomstperspectief zou sturing door één zorgregisseur die intern over brede medische 

kennis beschikt moeten kunnen volstaan. Concurrentie tussen zorgverzekeraars is immers niet 

meer nodig en vormt een belemmering voor de samenwerkingsgedachte. De taken van zo’n 

zorgregisseur zijn het bewaken van het basiszorgpakket en het plannen en realiseren van het 

zorgaanbod van 1e, 2e en 3e lijn. Vanuit deze regierol zouden dan (organisaties van) 

zorgprocessen op een logische wijze kunnen worden geclusterd en geografisch gespreid: de 1e 

lijn en de acute hulp zijn dichtbij, de planbare zorg kan op afstand in gespecialiseerde 

ziekenhuizen. De academische ziekenhuizen zijn ook in dit perspectief onmisbaar en hun 

bestaande spreiding over Nederland biedt tevens een waarborg voor een blijvende 

toegankelijkheid van de zorg in heel Nederland. Het toezicht zou eenvoudiger kunnen en zich 

alleen hoeven richten op de inhoudelijke kwaliteit van de medische zorg en het patiëntbelang. 

Zorgprofessionals hebben de ruimte voor vernieuwend denken en handelen (zelfsturende teams).   

De voordelen ten opzichte van het huidige zorgstelsel zijn evident. Op alle beïnvloedbare thema’s 

wordt forse winst geboekt. Als de patiënt centraal staat, perverse omzetprikkels zijn weggenomen, 

samenwerking tussen zorgspecialismen de norm is en de kennis van de zorgprofessional op juiste 

waarde geschat, zal de kwaliteit van de zorg als de optelsom van alle individuele zorgtrajecten 

significant kunnen verbeteren. Door samenwerking en het slechten van machtsblokken verbeterd 

de transparantie en zal het EPD op betaalbare wijze tot stand kunnen komen. Door de 

gecoördineerde planning van het zorgaanbod zal de toegankelijkheid van de zorg in heel 

Nederland gewaarborgd blijven. De doelmatigheid van de zorg zal daardoor verbeteren. Het komt 

de solidariteit in de zorg waarschijnlijk ten goede. De bureaucratie zal zeker verminderen. Een 



eerste inschatting is dat een patiënt georiënteerd zorgstelsel zo’n 2,5 miljard goedkoper zal 

kunnen zijn.   

Misschien is dit voer voor een discussie. 

 

 

 

 

 

 

Gijs van Loef 

  



De cure onder het mes – bronnen 

 

• Internet, internationale bronnen: OESO, Wereld Bank,  The Commonwealth Fund, e.a. 
• Internet: wetten, kamerstukken, publicaties van CBS, CPB, Zorginstituut, IGZ, NZA, 

ACM, rijksoverheid.nl (overheid in brede zin)  
• Internet: publicaties van ZVN, koepelorganisaties zoals LHV, VPH, KNMG, NPCF e.a. 

ook: hetroermoetom.nu, (medische sector in brede zin) 
• Internet: mediaberichtgeving in FD, NRC, de Volkskrant, Telegraaf, Binnenlands 

Bestuur (landelijke media) 
• Internet: publicaties procesverbeteren.nl , consumentenbond.nl  , rabobank.nl – 

branche-informatie cijfers & trends, Euro Health Consumer Index (2014) 
• Internet: diverse commerciële media (Medisch Contact, SKIPR, Zorgvisie) 
• TV: Radartv 
• Interviews met Prof. Dr. A. Kruseman, Dr. R. Sorel, dr. M. Dekker, dr. E. Verschuyl, Prof. 

Dr. B. Zegers, Dr. M. Dutrée, Prof. Dr. G. Blijham 
• Symposia: Het beste zorgstelsel?, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, 

EUR (2 okt. 2015); Voorstelling van zaken/SKIPR99 (2 nov. 2015) 
• Het Roer Moet Om, actieplatform van de meerderheid van de huisartsen 
• Essays, boeken: ‘Redefining Competition and Health Care‘, M. Porter en E. Teisberg 

(2004);  diverse publicaties M. Pomp;  ‘Kiezen tussen overheid en Markt’, G. van Loef 
(2013) ; ‘Geloven, hopen en weten in geneeskunde’, B. Keizer (2014), ‘Het beste 
zorgstelsel?’ afscheidscollege W. van de Ven (2015), ‘In Search of the Perfect Health 
System’, M. Britnell (2015). 

• Papieren commerciële media: krant Medische technologie (bij de Volkskrant), Lucide 
 

 


