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Help! Waar zit de rem?
Het spel is weer volledig op de wagen. Jarenlang was het B-woord zorgvuldig in een
onopvallend hoekje weggestopt. Budgetteren, dat hoort niet bij een volwassen, marktgestuurde
gezondheidszorg, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemende verzekeraars aan de
touwtjes trekken. De zorg wordt daardoor immers vanzelf effectief, efficiënt, klantgericht en –
vriendelijk, en ook goedkoop.
Natuurlijk zijn er aanloopproblemen, kinderziektes en jeugdzondes in zo’n nieuw systeem, maar
na verloop van tijd gaat het zeker lopen. Een woud van verrichtingen wordt vervangen door een
transparante set DBC’s, verzekeraars en instellingen gaan steeds grotere risico’s dragen, en er
hoeft steeds minder geremd te worden met budgettaire kaders. Dat alles moet op termijn wel
leiden tot een gezondheidszorgparadijs, waarin de patiënt centraal staat, iedere ziekte
kosteneffectief wordt genezen, de gezonde levensverwachting met sprongen stijgt,
beroepsbeoefenaren tevreden hun werk doen, en kosten uiteindelijk vanzelf in de pas gaan
lopen met de algemene economische ontwikkeling.
En dan is daar opeens die verdomde crisis. Banken, huizen en tenslotte zelfs hele landen
storten zich als lemmingen in de schuldenafgrond, net nu we dit wenkend perspectief bijna
hadden bereikt. Opeens moeten we het weer ouderwets over bezuinigen hebben. Hele roestige
instrumenten worden uit een haast vergeten dokterstas gehaald: medicijnenknaken,
pakketverkleiningen, hogere eigen risico’s, lig- en remgeld, ze worden allemaal koortsachtig
weer ter hand genomen. Zelfs het B-woord hoor je hier en daar weer fluisteren. En even
koortsachtig wordt gezocht naar nieuwe panacees: Integrale financiering, selectieve en
preferente zorginkoop, regionale zorgbudgetten, ketenDBC’s, dokters zelf financieel
verantwoordelijk maken voor hun afdeling of instelling. Het komt allemaal voorbij.
Maar krijgen we de tijd wel om die nieuwe instrumenten in de strijd te gooien? Waarschijnlijk
niet. Hoe de crisis ook uitpakt en hoe lang die ook duurt, de vraag aan de gezondheidszorg zal
voorlopig weer zijn: Kan het echt niet wat minder? Jullie mogen echt niet langer ongebreideld
groeien. Dat gaat ten koste van zeer veel andere belangrijke zaken in het leven en de
samenleving. Dus: Help! Waar zit de rem?
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