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Ic-zorgmoet altijd beschikbaar zijn en dusmet
collectievemiddelenwordengefinancierd

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

d
PaulineMeurs is hoog-
leraar bestuur vande
gezondheidszorg,
ErasmusUniversiteit
Rotterdam.Reageer
via expert@fd.nl.

Het zal niet de eerste keer zijn
dat eenmantelzorger, pro-
fessional, politicus of geïnte-
resseerdekrantenlezer ver-

zucht dat de gezondheidszorg veel te
ingewikkeld is georganiseerd. Er zijn
tallozewetten, regelingen, organisaties
enberoepsgroependie eendeel van
dit omvangrijkewerkveldbedienen.
Metdekomst van covid-19komtweer
een loot aande stamvanhet zorg-
stelsel volledig inbeeld: depublieke
gezondheidszorg.

Dit is eendeel vanhet stelsel dat de
gemiddeldeburger vooral kent vande
hielprikbij depasgeborenen, de vac-
cinaties tegen infectieziekten ende
bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld
screeningborstkanker endarmkan-
ker).Het domein is indeWetPublieke
Gezondheid als volgt omschreven: ‘De
gezondheidsbeschermende enge-
zondheidsbevorderendemaatregelen
voordebevolkingof specifieke groe-
pendaaruit, waaronderhet voorkómen

en vroegtijdig opsporen van ziekten’.
Het gaat dusomzorg, gevraagdof on-
gevraagd, die deoverheid aanbiedt.
Maar ookommaatregelendiedeover-
heidkanopleggenomgezondheids-
schade vandegehele bevolking, of van
specifieke groepen, op te sporen en te
voorkomen.

Bij depublieke gezondheidszorg is
de gezondheid vandehele samenle-
ving inhet geding.Daaromneemtde
overheidhierinhet voortouw.Weheb-
benhet de afgelopenweken indeprak-
tijk gezien: depremier, deminister
vanVolksgezondheid ende voorzitters
vande veiligheidsregio’s nemenhet
voortouw.

Eenheel belangrijk onderdeel van
dewet is de infectieziektebestrijding.
Hier speelt hetRijksinstituut voor
Volksgezondheid enMilieuhygiëne
(RIVM) eenbelangrijke rol als adviseur
vanhet kabinet. InNederland ishet
verder zo geregelddat de25gemeen-
telijke gezondheidsdiensten (GGD’s)
verantwoordelijk zijn voordepreventie
enbestrijding van infectieziekten.De
GGD’s voerendeze taakuit innauwe
samenwerkingmethetRIVM.DeVei-
ligheidsregio’s zijn verantwoordelijk
voordeGeneeskundigeHulpverle-
ningsorganisatie indeRegio (GHOR),
brandweerzorg, rampenbestrijding en
crisisbeheersing.DeGGD-regio’s en
de veiligheidsregio’s hebbendezelfde
geografische grenzen.

A-INFECTIEZIEKTE
Indewet is ook vastgelegdwiedebe-
strijding leidt van eendreigende in-
fectieziekte-epidemie. Inprincipe ligt
deze taakbij deburgemeester.Maar
als er sprake is vaneenA-infectieziekte
ligt dat anders. Bij eenA-infectieziekte
dreigt een ernstig gevaar voorde

gezondheid vandehelebevolking.Op
28 januari is bijministeriële regeling
het coronavirus als eenA-infectieziek-
te aangemerkt. Vanaf datmoment
vondopschalingplaats naar landelijk
niveau enhaddeminister vanVolks-
gezondheid—eerstBrunoBruins en
laterHugode Jonge—de regie bij de
epidimiebestrijding.De voorzitter van
de veiligheidsregio is belastmet een
belangrijk deel vandeuitvoering.We
hebbenHubert Bruls, de voorzitter van
het beraad vande veiligheidsregio’s,
indiehoedanigheid veelvuldig aanhet
woordgezien.

Ophet eerste gezicht heeft de
publieke gezondheidszorg gefunc-
tioneerd zoals bedoeld enwettelijk
omschreven. Tochwringt er iets.De af-
gelopenachtwekenwerdduidelijk hoe
essentieel ic-beddenen ic-personeel
zijn voorhet kunnenbestrijden van
dezeongekendepandemie.

De ic-zorg enbreder, het organise-
ren enbieden van intensievenazorg op
eendaartoe ingerichte verpleegafde-
ling, is belegdbij de ziekenhuizen. In
hetRegionaalOverlegAcute Zorgketen
(ROAZ)wordt deze zorgop regionaal
niveauafgestemd. Initiatiefnemers
zijnde elf ziekenhuizenmet een trau-
macentrumfunctie.Debeschikbaar-
heid enfinanciering van ic-capaciteit
(personeel, beddenenmiddelen), in
gewone tijdenmaar ook in crisistijd, is
een zaak van ziekenhuizen en verzeke-
raars.De term ‘intensive care’ komt in
deWetPubliekeGezondheidniet voor.
Datmoet anders.

Zorg opde intensive care en ver-
volgzorgopeen verpleegafdeling in
het kader van eenepidemiedienen te
wordengefinancierd als eenbeschik-
baarheidsfunctie (net als debrand-
weer).Dit dient tewordenbetaalduit

de collectievemiddelen en teworden
ondergebracht bij de genoemdeWet
PubliekeGezondheid.De elf zieken-
huizenmet een traumafunctiemoeten
doordewetgeverwordenaangewezen
omdeze zorg te verlenen. Zij dienen
dit zo in te richtendat op- enafschalen
van ic-capaciteit en intensieve vervolg-
zorgmogelijkwordt, innauwe samen-
spraakmetdeGGD.

Zowordt definancieringdusniet
onderworpenaanplafonds, onderhan-
delingenen in- en verkoopstrategieën
van verzekeraars en ziekenhuizen,
maar is dezebijwet geregeld omdat
de gezondheid vandehelebevolking
inhet geding is. Burgersmoeten er op
kunnen vertrouwendat, als het er op
aankomt, er voldoendemiddelen en
gekwalificeerdepersoneelsleden zijn
om intensieve zorg te verlenen.

BREDERE VISIE
Het verbinden vanpublieke gezond-
heidszorg aande curatieve zorg, en in
het bijzonder aande intensieve zorg,
heeft veel voordelen.Opnieuw is geble-
kenhoebelangrijk epidemiologische
kennis (het domein vandepublieke ge-
zondheidzorg) is voor de inrichting van
de curatieve zorg.Die kenniswordtnu
nogonvoldoendebenut.

Eenander voordeel vandeze aanpak
is dat gebruikgemaakt kanworden van
bestaandebesluitvormingsstructuren:
regionaalwat kan, landelijkwatmoet.

Gerichtheidopdepublieke gezond-
heid, tenslotte, draagt bij aaneen
bredere visie opwat goede zorg zou
moeten zijn.Wemoeten toenaarmeer
aandacht voor kwaliteit van leven, voor
sociaal-economische gezondheidsver-
schillen en voordepsychischekwets-
baarheid vanmensendiediep geraakt
kunnenwordendoor eenpandemie.

Beschikbaarheid en
financiering van
ic-capaciteit is nu nog
eenzaakvanziekenhuis
en verzekeraar
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