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A
ls zwevendekiezer ben ik
inde verkiezingsprogram
ma’s van vijf partijen (VVD,
CDA,D66, PvdAenGroen
Links) gedokenenop zoek
gegaannaardeplannenop

het gebied van volksgezondheid en zorg.
Het eerstewat opvalt is dat er veel overeen
komsten zijn. Zowillen alle vijf departijen
meer samenwerking enmindermarkt
werking, zetten ze inoppreventie,willen
zemeer ‘zinnige zorg’ en vermindering
vande regeldruk.Ook zijn ze trots opde
kwaliteit en toegankelijkheid vanonze
zorg enhouden ze vast aandeonderlinge
solidariteit vanhethuidige stelsel.

Watdeprogramma’snogmeer gemeen
hebben, is dat zeuitblinken in algemene
bewoordingenenmetweinig concrete
uitwerkingenkomen, enkele specifieke
uitschieters daargelaten.Het lijkt alsof
die laatste er bij de eindredactie nog even
snel zijn ingevoegd. Zobrengt deVVD
eenodeaanalcoholvrij bier,wil hetCDA
dat topsporters sportles gaangevenop
debasisschool (hulde!), wil dePvdAeen
verbodopde verkoop vanenergiedrank
aan jongerenonderde18 jaar engaatD66
het gebruik vangezondebabyproducten
stimuleren.

REGIO IN OPMARS
Maar er valt ook zekerwat te kiezen.De vijf
partijen stellen allemaal fundamentele
veranderingen inhet vooruitzicht.De ver
schillen liggen vooral indemanierwaarop
zediewillen realiseren.WaarVVDenCDA
vooral uitgaan van landelijke en regionale
afsprakenen vertrouwenopprofessionals,
kiezenPvdAenGroenLinks voormeer
(centrale en regionale) regie vandeover
heid.D66neemt eenmiddenpositie in.
Zonneklaar iswel dat de rol vande regio
aaneenopmars is begonnen.Watde
grenzen vaneen regio zijn enwaarom
besturing vanuit de regiobeter zou zijn,
wordt zelden toegelicht.

De vijf partijenwillen alle afscheidne
men vangereguleerdemarktwerking. Er
zijn zekernuances. BijGroenLinks, PvdA
enCDA is ‘demarktwerking’ debron van
veel kwaad, deVVDwil de ‘doorgeschoten
marktwerking aanpakken’.D66pleit voor

‘eenbeterebalans tussen samenwerking
enmarktwerking’.Watprecies onder (ge
reguleerde)marktwerkingwordt verstaan,
wordtniet duidelijk gemaakt.Welworden
verschillendeproblemenaanmarktwer
king gekoppeld: teweinig icbedden, te
weinig afstemming tussen ziekenhuizen,
te veel productieprikkels of te veelmacht
vande verzekeraars.Maar eengedegen
onderbouwingontbreekt.

Er zijn zeker uitwassen, dat iswaar.
Zo zijn opditmoment veel commerciële
aanbieders inde thuiszorg vangebrekkige
kwaliteit. Ook zijn er toetreders indegees
telijke gezondheidszorgdie zich richten
opde lichteproblemenmet als gevolg
onvoldoendegeld enpersoneel voorde
zwarepsychiatrie.Maardat het geringe
aantal icbeddenhet gevolg zou zijn van
marktwerking is nietwaar.Het is namelijk
het gevolg van eenkeuze, zeker ook van
deprofessionals, omvoor kwaliteit en
effectiviteit te gaan.

Ook zienwedat indeprogramma’s een
onterechte tegenstellingwordt gemaakt
tussenmarktwerking en samenwerking.
Dat is eengevaarlijke simplificatie.Want
binnenhethuidige stelsel zijn allerlei
vormen van samenwerking toegestaan.
Mislukt samenwerking indepraktijk, dan
ligt dat niet zozeer aan ‘demarktwerking’,
maar is dat veelal het gevolg van tegen
gesteldebelangenenmeningsverschillen
opbestuurlijkniveau, of van verschil van
opvattingenoverwatwettelijkwel enniet
mag.

Na lezing vande vijf programma’s blijft
bijmij tochde vraagknagenwatdeze
partijennuprecieswillen afschaffen en
waarom.Centrale en regionale overheids
regie, zoals PvdAenGroenLinkswillen,
kan zonder concretiseringnet zomisgaan
als eenoverdaadaanmarktwerking. Indie
zin zijnde standpunten vanVVDenD66
genuanceerder en sluiten zij beter aanop
dehuidige zorgpraktijk, die in coronatijd
ook veel heeft opgeleverd.

Opmerkelijk is de grote aandacht die
de vijf partijen gevenaande zogenaamde
‘perverseprikkels’ inde zorg. Erwordt voor
eenbehandeling enniet voordebehaalde
gezondheidswinst betaald.Datmoet vol
gensdepartijen anders: ‘onzinnige zorg’

en ‘overbehandeling’moetenworden te
gengegaan.Daarompleiten vier vande vijf
partijen,met als uitzonderingdeVVD, voor
een loondienstverband voor allemedisch
specialisten.Maarhet strevennaar zinnige
zorgkoppelenaaneen loondienstverband
is fundamenteel onjuist.Dat zoubeteke
nendat debelangrijkste drijfveer van een
behandelend specialist zijn of haar eigen
geld zou zijn, endat is nietwaar.Gelukkig
schenken verschillendepartijen aandacht
aande inbreng vandepatiënt endenood
zaakomsamen tebeslissen.Dat lijktmij
veel zinniger dan tornenaanhet arbeids
contract vandemedisch specialist.

LEEFSTIJL EN GEZONDHEID
In alle verkiezingsprogramma’s is er grote
steun voorpreventie. Preventie is gericht op
leefstijl enhet bevorderen vangezondheid.
Degrotebelofte is dat preventie ookgeld
oplevert. Zelfs deVVDpleit voor eenkrach
tiger leefstijlbeleid gestut doordeoverheid.
Hetwetenschappelijk gegevendat pre
ventie hetmeest oplevert als het gericht is
opdehoge risicogroepen lees iknergens
terug. Bij demeestepartijen isnauwelijks
aandacht voordementale gezondheid. Een
groot gemis, zeker inde lastige coronatijd,
alsmentale gezondheid enweerbaarheid
zobelangrijk zijn. AlleenD66heeft uitge
werkte voornemensopdit gebied.

Ik ganog even verdermet lezen,want ik
benernogniet uit. Ik zal kiezen voor een
partij diemetuitvoerbare voorstellenkomt,
die voorbij de tweedelingmarktoverheid
denkt, diehet applaus voordeprofessio
nals indadenomzet endiedepatiënthan
delingsperspectief geeft. Bovenal zoek ik
eenpartij die erkentdat de zorg voor onze
economie een vitale sector is endiedaar
in echtwil investeren tengunste vanons
allemaal.

Z O R G

Ookop zorggebied valt in stemhokjewat te kiezen
$ VVD, CDA,
D66, PvdAen
GroenLinks
willen af van
gereguleerde
marktwerking
in de zorg

$ PvdAen
GroenLinks:
meer regie
overheid

$ Alle
programma’s:
meer aandacht
voor preventie

CDA, D66,
PvdA en
GroenLinks
willen
allemaal dat
de medisch
specialisten
in loondienst
gaan
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