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Onze gezondheidszorg is nietmeer gericht op
mensen enhun complexe problemen
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D
e ‘menselijkemaat’ is
verdwenen inhet con-
tact tussenoverheid en
deburger.Dat vindt een
meerderheid vande
TweedeKamer.Het par-

lement kondigdedaaromvorigeweek
eenonderzoek aannaardeoorzaken
vandeproblemenbij uitvoeringsor-
ganisaties zoals uitkeringsinstantie
UWV,deBelastingdienst enhetCen-
traal BureauRijvaardigheidsbewijzen
(CBR).

Initiatiefnemers tot dit onderzoek
zijnChristenUnie-fractieleiderGert-
JanSegers enCDA-fractievoorzitter
PieterHeerma. Zij dienden in sep-
tember eenmotie innadat bekend
werddatmensenmaandenmoesten
wachtenopeen rijbewijsverlenging
bij hetCBRennahetnieuwsover de
wantoestandenbij deuitvoering vande
kinderopvangtoeslag.

DeTweedeKamerkiest nubewust
voor eenbreedonderzoek.Het gaat
omeenanalyse vandeproblemenbij

verschillendeuitvoeringsorganisaties,
maar erwordt ookgekekennaarde
informatieverstrekkingover depro-
blemenaandeTweedeKamer ende
wijzewaaropdeTweedeKamerhierop
reageert. Enbij die analyse staat vooral
demate vandienstverlening vanuit het
perspectief vandeburger centraal.

Maarde aankondiging en inkleu-
ring vanhet onderzoekbelooftweinig
goeds voorhet uiteindelijke resultaat.
Zo zijnde gesignaleerdeproblemenal
veel langer bekendenbehoorlijk hard-
nekkig.De ideedat eenparlementair
onderzoekuitsluitsel kangevenover
deoorzaken vandeproblemen, is
naïef. Bovendienbeperkt het onder-
zoek zich tot uitvoeringsorganisaties,
terwijl het vraagstuk veel breder ligt.

Ookwordt de initiërende rol vande
TweedeKamer zelf niet inhet onder-
zoekbetrokken.Het parlement speelt
alsmedewetgever eenbelangrijke rol
bij het opleggen vanonuitvoerbare
regels. Enwederomwordt ‘de’ burger
opgevoerd. Juist bij het strevennaar
eenmenselijkemaatmoetduidelijk
zijndat déburgerniet bestaat. Pas
als de veelheid endiversiteit vanbur-
gerswordt erkend, kande zoektocht
naar demenselijkemaat eenaanvang
nemen.

POLITIEKE LOGICA
Zover zal het allemaal niet komen.Het
onderzoekmoet snel van start.Het
moet immers afgerond zijn voor de
komende verkiezingen.Depolitieke
logicawinthet hier van eengedegen
wetenschappelijk onderzoekwaarin
fundamentelere oorzakenworden
blootgelegd enwaarinookhethan-
delingsrepertoire vandepolitiek zelf
—regelsmaken, rapportages vragen,
controleren enweer regelsmaken—

terdiscussie staat. Indie zin is een
onderzoeknaardemenselijkemaat,
uitgevoerddoordeTweedeKamer zelf,
eigenlijk een contradictio in terminis.

Ook indewerelden vande zorg zijn
maatwerk enpassende zorgde tover-
woorden. Er is indeze sector inmiddels
veel onderzoekbeschikbaarnaardeze
zogenaamde teloorgang vandemen-
selijkemaat.Hierbij tekenen zichwel
enkele patronenaf.

DOOLHOF
Het zijn vooral de ingewikkelde vragen
vanburgers, vragendieniet in éénhok-
je passen, die tot veel frustratie leiden.
Hetmaaktheelwat uit of eenkindhet
goedop school doet enalleenbijles in
wiskundenodigheeft, of dat eenkind
autistischeklachtenheeft, deouders in
de schulden zitten enwerkeloos zijn.
Ook inde zorg zienwedatmensenmet
langdurige en veelzijdigeproblemen
dewegkwijtrakenen in eendoolhof
belanden van strijdige regels.

Opdeze complexiteit vande (zorg)
vraagheeft debureaucratie geenpas-
sendantwoord.Daar is demenselijke
maat juist verweg en ishet adagium:
definities enaanspraken zoduidelijk
mogelijk omschrijven enafbakenen.
Terwijl deuiteenlopendeproblemen
en vragen vanburgers steedsmeermet
elkaar verknoopt zijn, is de regelgeving
inde zorg zo georganiseerddatwedeze
verknoping juist ontkennen. ‘Eerst uw
verslaving aanpakkenendanpaskomt
u inde schuldsanering’. ‘Eerst een
adres, danpas zorg’.

Dit patroon van ineffectieve vereen-
voudiging van complexeproblemen
wordt versterkt doorde zorg- endienst-
verleners zelf. Zijwordenopgeleid in
eenbepaald vakmet eeneigen taal, en
specifieke codes enexpertise enwor-

dendaar ookopafgerekend.Het komt
regelmatig voordat zorg- endienst-
verleners onderling vanmening ver-
schillenoverwat demeesteprioriteit
heeft enwaarhet eerste aangewerkt
moetwordenendoorwie.Gevolg is dat
mensen vanhet kastjenaar demuur
wordengestuurd, zonderduidelijke
informatie en vaak zonderperspectief:
umoetbij het volgende loket zijn.Dé
burgermoethet zelf oplossen.

Demoeizame toegang tot dat loket
draagt overigensookbij aaneen verlies
vanmenswaardigebejegening.Debe-
heersing vandekosten is eenbelangrij-
kedrijfveer.Niet te veelmensenmoe-
tendaaromaanspraakkunnenmaken
opeen voorzieningof eendienst.Het
gevolg is dat er drempelswordenopge-
worpen zoals het eigen risico, eerst zelf
betalendanpas eventuele teruggave,
of uitsluitenddigitaal kunnenaanmel-
den.Hetmoet immers voor iedereen
toegankelijk enbetaalbaar blijven.

Maarhet uiteindelijke effect is dat
deopgeworpendrempels geenonder-
scheidmaken tussendegenendie er
wel overheenkunnen springenende-
genendiedatniet lukt. Als regels voor
iedereenopdezelfdemaniermoeten
gelden, verdwijnt demenselijkemaat.

Demenselijkemaat vereist datwe
verschil durvenmaken.Datwebereid
zijn inhet ene geval anders tehande-
lendan inhet andere geval.Dat niet
langer de regel leidend is,maardepro-
blemen vandemensen zelf.

Daarvoor isminder stringentewet-
gevingnodig,minder verantwoor-
dingseisen endeprincipiële acceptatie
dat er soms foutenwordengemaakt.
Foutendie ook erkendenhersteld
moetenworden.Kortom,demenselij-
kemaat is eenkwestie van vallen, op-
staan enweerdoorgaan.

Demenselijke maat
vereist in het ene
geval anders te
handelen dan in het
andere geval
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