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Onder druk wordt alles vloeibaar
De debatten over de meest gewenste inrichting van onze gezondheidszorg zijn in de afgelopen
jaren sterk verschraald geweest. De deelnemers hadden zich teruggetrokken in burchten van
ijzeren wetmatigheden en versteende ideologische stellingen. Onder een alles gedogende
politieke wind kon de gezondheidszorg ongebreideld uit haar toch al ruim bemeten jasje groeien.
Knellende wachtlijsten werden moeiteloos weggewerkt. Inkomens van artsen stegen tot de
hoogste van Europa. Dure diagnostische apparatuur werd standaard tot in het kleinste ziekenhuis.
In meest commercieel opgezette klinieken kon je je van top tot teen laten doorlichten en
desgewenst verbouwen. De sky was de limit. Hemel op aarde.
Dat had grote voordelen. De levensverwachting steeg, met name bij mannen, voor het eerst sinds
decennia weer sprongsgewijs. De patiënttevredenheid nam hand over hand toe. De medische tak
van Philips werd van bij- hoofdproduct, en de toegankelijkheid van de zorg was, met name ook
voor ouderen tot complexe ingrepen, nog nooit zo groot geweest.
Maar er waren ook nadelen. De schijn van overconsumptie werd steeds helderder. In een
marktgestuurde gezondheidszorg leken adequate toezichts- en correctiemogelijkheden niet langer
voorhanden. De kosten voor de zorg, en dus ook de verzekeringspremie, stegen met jaarlijkse
percentages, die ver uitgingen boven de inflatie en de groei in de rest van de
staatshuishouding.
Aanvankelijk leek de crisis de gezondheidszorg nauwelijks te deren. Maar nu is ook deze weer
onder druk komen te staan. En onder druk wordt alles vloeibaar. Staalharde afspraken en
versteende uitgangspunten werden in no-time verlaten. Tot ieders verbijstering werd opeens weer
de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie van stal gehaald. Dit oude paard bleek al
gauw slechts te fungeren als paard van Troje voor een forse inkomensnivellering. En de truc
werkte: het paard is gauw weer op stal gezet, maar de nivellering bleef binnen de muren van
het regeerakkoord achter.
Leuk was dat topeconomen om strijd bereid waren te verklaren dat de inkomensafhankelijke
premie de kosten voor de zorg verder zou opdrijven, waar andere juist een daling voorspelden.
Niemand heeft zich nog gewaagd aan de effecten van de nivellering op de volksgezondheid. Ik
voorspel een verslechtering, want de nivellering is niet van het principe ‘Geen gezeik, iedereen
rijk’, maar naar het nieuwe motto ‘Geen gekerm, iedereen erm’.
Jacq Drewes

