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Bekijk gezondheidszorg niet als kostenpost.
Investeringen verdienen zichmeer dan terug
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uim73%vandeNederlan-
derswil extra geld geven
aangezondheidszorg.Dat
laat hetContinuOnder-
zoekBurgerperspectieven
vanhet Sociaal enCultu-

reel Planbureau (SCP) zien.Ookaanhet
onderwijswilmeerdandriekwart van
deNederlanders dat er extra geldwordt
besteed. Factoren zoals zichtbarewerk-
druk, relatief bescheiden salarissen
enhet tekort aanpersoneel zijnmede
bepalend voordezemaatschappelijke
bereidheidommeeruit te gevenaan
publieke voorzieningen.

Het zou temakenkunnenhebben
meteencorrectieopdebezuinigingen
vandeafgelopen jarenenhet gevoeldat
ernumeer tebesteden is.Maarook in
voorbije jaren latendeuitkomstenvan
hetOnderzoekBurgerperspectieven
eenvergelijkbaarbeeld zien.Er iswelis-
waarmeeraandacht voorwatmensen
zelf kunnendoen—departicipatiesa-
menleving—ener is ookkritiekopde
kwaliteit vandedienstverlening—té
bureaucratisch, inefficiënt, teweinig
klantgericht—, feit blijft dathetdraag-
vlak voordepublieke sector inhet al-
gemeenendegezondheidszorg inhet
bijzonderonverminderdgroot is.

ONBETAALBAAR
De reputatie ende erkenning vandeze
sector zijn vanonschatbarewaarde,
maardiewaardewordtnooit in een
maat of in eengetal uitgedrukt. In-
tegendeel, indemiljoenennota is de
gezondheidszorg eenkostenpost. Er
wordt altijd en systematisch—ook in
het publiekedebat—gesprokenover
dekosten vandegezondheidszorg. En
datniet alleen.Want in éénademwor-
dendie kostenmeteengeproblemati-
seerd: ‘Ze rijzendepanuit’, alsweniets
doenwordt de zorgonbetaalbaar, door
de vergrijzing zijndrastischemaatre-
gelennodig. Apocalyptischebeelden
wordendaarbij niet geschuwd: straks
is dehelft vandeberoepsbevolking
nodig omde vraagnaar zorg te kunnen
beantwoorden.

Dezeeenzijdigenadrukop (beheer-
sing van)dekostenzienwe terug in
allebeleidsvoornemens vande rijks-
overheidenook indedriebestuurlijke
akkoordendiede verantwoordelijke
bewindsliedenonlangsmethet veld
hebbengesloten.Eénakkoord voorde
medische specialistische zorg, éénvoor
degeestelijkegezondheidszorgenéén
voordehuisartsenzorg.Voor elk van
dezeakkoorden isdebeheersing van
dekostenuitgangspunt énuitkomst.

Alleenbinnendatfinanciëlekader is er
ruimte voor zakenalskwaliteitsverbete-
ring,maatwerk, innovatieof verminde-
renvande verantwoordingslast.

Het is een—omindezelfde termen
teblijven—navrantemisrekeningom
gezondheidszorguitsluitendals een
kostenpost te zienwaar ‘wemet z’n al-
len voor opdraaien’.We zienhet als een
post die zwaardrukt opde collectieve
lasten eneenzijdig aandeuitgavenkant
vande rekeningwordt geplaatst.De
opbrengstenworden zeldenofnooit in
beeld gebracht, laat staandat kosten en
opbrengsten tegenelkaarwordenweg
gestreept.Waaromgebeurt dat niet?

Hetmeest simpelemaar zeer onbe-
vredigendeantwoord is dat het niet te
berekenen is.Daar kunnenwegeenge-
noegenmeenemen, zekerniet als bur-
gers zo veelwaardehechtenaangoede
gezondheidszorg.Hetwordt dehoogste
tijd om inde rekenmodellen voorde
publieke sector deopbrengsten inkaart
te brengenener inhet beleid rekening
mee tehouden.HetCentraal Bureau
voordeStatistiek, het Sociaal enCultu-
reel Planbureau enhetCentraal Plan-
bureau zijn al voorzichtig begonnen
methet definiëren vaneenbreedwel-
vaartsbegrip.Dat is een interessant be-

gin, omdatmethetwelvaartsbegripniet
alleenhet brutobinnenlandsproduct
maatgevend is,maar er ookaandacht is
voorwelbevindenen toegang tot voor-
zieningen zoals zorg enonderwijs. Voor
de gezondheidszorg kan zonderproble-
meneen rijk rijtje opbrengstenworden
geformuleerd.Hier eeneerste begin.

PRODUCTIEVE SECTOR
Inde zorgwerkten eind2017ruim1
miljoenwerknemers inde zorg.De
sector is goed voor 13%vanalle banen
vanwerknemers inNederland. Endeze
getallennemen in2018en later ook toe.
Al dezewerknemersbetalenbelasting
enpremies, zij nemendeel aande sa-
menleving,wordenopgeleid en zorgen
voorwerkgelegenheid inhet onderwijs
enandere verwante sectoren, zoals
schoonmaakof techniek.

Doorgoedezorg ishet aantaldagen
inhet ziekenhuisdrastisch verlaagd,
ingrepenzijnminder invasief, herstel
ende terugkeernaarwerkgaansneller.
Er is inde loopder jarenmeer ingezet
opbehoudvanvitaliteit enaanhetwerk
blijvenméteenchronischeaandoening.
Degewonnen tijdenproductiviteitwor-
denzeldenberekend,omover ervaren
gezondheidmaar te zwijgen.

Het wordt de hoogste
tijd om voor de
publieke sector de
opbrengsten in kaart
te brengen

Enwat te denken vande zorg als de
innovatie sector par excellence?Het is
niet toevallig dat Philips zich toelegt op
‘medical systems’. Voor internationale
bedrijven zoalsGoogle is zorg eengroei-
markt.Het gaat overigensniet alleen
omproductinnovatie,maar ookom
fundamenteel onderzoek. Zorg is een
kennisintensieve sector en voorNeder-
landookeenexportproduct.Dat zou
overigensnog veelmeer gestimuleerd
kunnenworden.Nederlanddoet het
internationaal gezien inhetmedisch
onderzoekbijzonder goed.

LANGER LEVEN
Het is algemeenbekenddatwe langer
levendan vroeger enwe leven langer
in goedegezondheid.Hoewel hetniet
voor iedereenhetmeest aanlokkelijke
vooruitzicht is, in termen vanopbreng-
sten ishet een succesdat zijnweerga
niet kent.

De inventarisatie vanopbrengsten
kanmet gemakwordenaangevuld.De
gezondheidszorg inNederlandkrijgen
we zekerniet voor een ‘koopje’,maar
de ideedat het eengeldverslindende
sector is,moet dringendwordenher-
zien. Investeren in zorg is het dubbel en
dwarswaard.
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