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1. Inleiding
 

In 2006 werd het huidige zorgverzekeringsstelsel voor curatieve zorg 

ingevoerd, onder meer met het idee de patiënt ‘centraler’ te stellen. Nu, 

bijna 10 jaar later, is het tijd de balans op te maken. Terwijl de aandacht 

van de politiek volop ligt bij het beheersen van de zorgkosten – en par-

tijen van links tot rechts het eens zijn over de noodzaak daarvan –, is er 

minder aandacht voor de vraag of dit stelsel wel zo dienstbaar is aan de 

burger, verzekerde en patiënt als liberalen een decennium geleden wellicht 

verwachtten. Wat betekenen termen als ‘het patiëntenperspectief ’ en het 

‘centraal stellen van de patiënt’ in de praktijk? Heeft de patiënt daadwer-

kelijk iets te zeggen als het om zijn zorg gaat? Is hij degene die bepaalt wat 

zijn kwaliteit van leven is, of is het de arts, de verzekeraar of de overheid 

die dat voor de patiënt bepaalt? De werkgroep die deze politiek-weten-

schappelijke stellingname presenteert wil voorkomen dat ‘het perspectief 

van de patiënt’ een holle term wordt in de zoveelste informatiebrochure 

of beleidsnota. We hebben behoefte aan een liberale visie op de positie 

van de patiënt in de curatieve gezondheidszorg, waarmee we kunnen toet-

sen of het huidige stelsel voldoet aan verwachtingen die liberalen mogen 

hebben met betrekking tot keuzevrijheid van patiënten en verzekerden. 

Voorliggende studie beoogt precies dat te bieden: een liberale visie op de 

positie van verzekerde en patiënt in de curatieve zorg, oftewel de ‘cure’. 

Onder ‘cure’ verstaan we zorg in ziekenhuizen, privéklinieken en zelfstan-

dige behandelcentra; zorg die gericht is op genezing en herstel, inclusief 

de daarbij behorende verpleging en verzorging. 

 In de praktijk is het strikte onderscheid tussen ‘cure’ en ‘care’ (langdu-

rige zorg) aan het vervagen. Veel ziektes, zoals kanker of longziektes, wor-

den chronisch vanwege vernieuwde behandelingen en medicijnen. Ook 

kunnen binnen één ziekte of aandoening zowel aspecten van ‘cure’ als 
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‘care’ aanwezig zijn. We beperken ons in deze studie toch tot de curatieve 

zorg, omdat de gezondheidszorg in de praktijk nog steeds georganiseerd is 

naar het onderscheid tussen beide domeinen. Om iets te kunnen zeggen 

over de praktijk waarin de keuzevrijheid van verzekerden of patiënten in 

het geding is, volgen wij dus dat onderscheid tussen ‘cure’ en ‘care’. Daar 

waar wij de verwachte ontwikkelingen in de gezondheidszorg beschrijven 

of wanneer wij een liberaal toekomstbeeld schetsen, zullen we ons reken-

schap geven van het vervagende onderscheid tussen ‘cure’ en ‘care’.  

 

Keuzevrijheid in de curatieve zorg: relevantie voor liberalen  

Voor velen geldt gezondheid, net als sociaal en geestelijk leven en de eco-

nomische situatie, als één van de belangrijkste factoren van de kwaliteit 

van het leven. Iedere persoon maakt echter een eigen afweging. Opvat-

tingen over kwaliteit van leven en de vraag wat een ‘goed’ leven is, zijn 

divers. Voor liberalen is de individuele vrijheid bij het inrichten van taken 

en bevoegdheden voor de staat daarom het uitgangspunt. Alle bevoegd-

heden van de overheid, ook die op het gebied van de gezondheidszorg, 

behoren uiteindelijk in dienst te staan van de burger – en niet in dienst 

van de staat zelf. Voor liberalen staat vast dat het niet aan de overheid is 

om aan het begrip ‘kwaliteit van leven’ invulling te geven.1 Mensen doen 

dat zelf, al dan niet vrijwillig in gemeenschap met anderen. 

 Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dreigt in het politieke debat 

aanleiding te zijn om het liberale beginsel van ‘eigen verantwoordelijkheid’ 

1 Dit betekent niet dat liberalen geen opvatting over een kwalitatief goed leven hebben 
en evenmin dat de staat in liberale optiek volledig amoreel is ten aanzien van deze notie. 
Wel benadrukken liberalen het belang van individuele vrijheid voor mensen om zelf, 
al dan niet in sociaal verband, invulling te geven aan een notie als ‘kwaliteit van leven’. 
Uitgangspunt is de individuele vrijheid, een begrip dat binnen het liberalisme zijn grenzen 
kent waar de vrijheid van de één de vrijheid van de ander schaadt. Het is dit specifieke 
vrijheidsbegrip waaruit de bevoegdheden van de staat volgen. De staat is daarmee niet 
amoreel. Een liberale staat is evenzeer een uitdrukking van zekere opvattingen over 
rechtvaardigheid of moraliteit. Tegelijkertijd laat de liberale staat wat zaken als moraliteit, 
zingeving of kwaliteit van leven betreft zoveel mogelijk ruimte aan individuen. 
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aan te wenden om ‘keuzevrijheid’ als principe terzijde te schuiven. De we-

tenschap leert ons van alles over wat wij zelf kunnen doen, en vooral zou-

den moeten nalaten, om de kans op ziekte in ieder geval niet te vergroten. 

We kunnen de hele dag door bewuste keuzes maken waarvan wij weten 

dat die bevorderlijk of mogelijk juist schadelijk zijn voor onze gezondheid. 

Slapen we wel voldoende? Ontbijt of niet, en zo ja, welk ontbijt? De fiets 

of de bus? Sporten of tv kijken? Roken, alcohol? De indruk wordt soms 

gewekt dat we, door maar de juiste keuzes te maken, onze gezondheid 

grotendeels in de hand hebben. Dus waarom zouden we überhaupt naar 

keuzevrijheid streven als we weten wat goed voor ons is? En als iemand 

dan toch de keuze voor het ongezonde maakt, moet hij dan zelf ook niet 

voor de kosten van zijn gezondheidszorg opdraaien? 

 Over een aantal gedragingen, waarvan roken een goed voorbeeld is, 

zijn wetenschappers het eens dat die schadelijk zijn voor de gezondheid.2 

Desondanks hebben we onze gezondheid nauwelijks zelf in de hand. Een 

ziekte overkomt iemand. De meest verstokte roker hoeft geen longkanker 

te krijgen, terwijl de meest gezonde modelburger diabetes kan krijgen. En 

zelfs als wetenschappelijk inzicht, bijvoorbeeld in de genetica, ons in staat 

stelt onze gezondheid in verregaande mate zelf in de hand te hebben, dan 

dienen zich fundamentele bezwaren aan die ons in ieder geval oproepen 

terughoudend te zijn om aan dat wetenschappelijk inzicht consequenties 

te verbinden in de vorm van wet- en regelgeving. Het gevaar bestaat dat 

anderen in plaats van het individu zelf gaan bepalen wat nog een waarde-

2 Roken heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de gezondheid van de handelende persoon, 
maar ook voor de personen in zijn omgeving. 
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vol leven is – iets waar liberalen fel tegen gekant zijn. Het uitgangspunt 

voor het liberalisme is immers dat ieder individueel mensenleven waar-

devol op zichzelf is, al dan niet in aanwezigheid van ziekte. De weten-

schappelijke praktijk zelf geeft bovendien aanleiding om terughoudend te 

zijn als wetgever op te treden om burgers in een bepaalde – voor ‘gezond’ 

gehouden – richting te sturen. Wetenschappelijke kennis verdient pas het 

stempel ‘wetenschappelijk’ als haar inzichten falsifieerbaar zijn. Veel van 

dergelijke inzichten worden mogelijk in de toekomst weer bijgesteld. Dat 

inzicht moet ons bescheiden maken om anderen (dwingend) te sturen in 

een ‘gezonde’ richting.3 

 Kortom, onze gezondheid blijft terrein van onzekerheid en onbepaald-

heid. Niet alle vragen worden (gelukkig) door de wetenschap beantwoord. 

Juist daarom moeten we over de vrijheid die burgers, verzekerden en pa-

tiënten zelf nog hebben bij het maken van keuzes in de gezondheidszorg 

een gedegen discussie voeren. Omdat onze gezondheid een onzekere en 

tegelijkertijd belangrijke factor is in ons leven, is het aannemelijk dat veel 

mensen eraan hechten hun eigen keuzes te kunnen maken.  

 De wetenschappelijke en politieke actualiteit daagt ons uit na te den-

ken over de vraag wat de positie van de patiënt in de gezondheidszorg 

momenteel is en in liberaal opzicht zou moeten zijn. Kunnen, in liberaal 

perspectief, bezuinigingen op ons collectieve stelsel van gezondheidszorg 

en de stijgende kosten daarvan een rechtvaardiging zijn voor de inperking 

van individuele keuzevrijheid? Waarvoor is een burger zelf verantwoorde-

lijk als het om zijn gezondheidszorg gaat, en waarvoor draagt het collec-

tief, de verzekeraar of de arts verantwoordelijkheid? Op dergelijke vragen 

beoogt deze politiek-wetenschappelijke stellingname een antwoord te 

geven.

3 Zie ook: Martin van Hees e.a., Gelukspolitiek. Liberalisme en de waarde van vrijheid. 
Geschrift 123 van de Prof.mr. B.M. TeldersStichting, Den Haag, 2014.
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Onderzoeksvraag en aanpak 

De hoofdvraag in deze studie is: 

Hoe verhouden vanuit liberaal perspectief individuele keuzevrijheid en collec-

tiviteit zich tot elkaar binnen de curatieve gezondheidszorg in Nederland? 

 Om hierop een antwoord te formuleren zullen we allereerst ingaan 

op de vraag waarom vanuit liberaal perspectief voor de staat een rol is 

weggelegd in het stelsel van curatieve gezondheidszorg en hoe het poli-

tiek-filosofisch fundament van een liberaal gezondheidszorgstelsel eruit 

ziet. Vervolgens zullen we twee specifieke onderwerpen uitlichten waarin 

de dilemma’s rondom de keuzevrijheid op de voorgrond treden: keuzevrij-

heid bij de verzekering (als verzekerde) en keuzevrijheid bij de curatieve 

zorg (als patiënt). Binnen deze domeinen staan de volgende deelvragen 

centraal: 

 1. Op welke gebieden is kennelijk niet of beperkt sprake van keuzevrij  

 heid, voor verzekerde en patiënt? 

 2. Is, waar van keuzevrijheid niet of beperkt sprake is, die beperking van  

 uit liberaal perspectief te rechtvaardigen? 

 3. Zo ja, waarom? Zo nee, waarom en welke aanbevelingen zijn op dat   

 gebied te formuleren? 

In de conclusie zullen we onze visie formuleren op de vraag wat keuzevrij-

heid in de curatieve gezondheidszorg vanuit liberaal perspectief inhoudt.
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2. Een liberale visie op gezondheidszorg
2.1 Het individu als ultieme waarde  

In ons land zijn het garanderen van algemene toegang tot en het toezicht 

op de kwaliteit van de gezondheidszorg overheidstaken. De toegang tot de 

gezondheidszorg wordt geregeld via de (verplichte) basiszorgverzekering 

en op de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt inspectie uitgevoerd. 

Zonder verzekering is veel (noodzakelijke) zorg nauwelijks te betalen. En 

bij gebrek aan een wettelijke verzekerings- en acceptatieplicht wordt de 

zorgverzekering ontoegankelijk voor hen die grote risico’s lopen of die 

geen goedgevulde beurs hebben. In dit hoofdstuk worden de liberale be-

ginselen uiteen gezet op grond waarvan de overheid een taak heeft op het 

gebied van de volksgezondheid.

Het individu niet slechts als middel, maar altijd ook als doel in zichzelf  

Liberalisme wordt wel beschreven als een denkrichting waarin het streven 

naar een zo groot mogelijke individuele vrijheid centraal staat. Hoewel 

niet helemaal onjuist, zegt deze karakterisering onvoldoende om het libe-

ralisme te begrijpen in relatie tot andere politieke denkstromingen zoals 

het socialisme en de christendemocratie. Ook socialisten streven naar vrij-

heid, maar menen dat de overheid, het collectief, daarvoor juist een grote 

rol moet vervullen. In de christendemocratie neemt vrijheid eveneens een 

centrale plek in. Het concept van vrijheid is er daarbij een dat niet los ge-

zien kan worden van de relatie tussen personen en waarbij het uiteindelijk 

dus ook niet aan het individu is om in te vullen wat vrijheid inhoudt.4 

 Het liberalisme kent ieder individueel mens ultieme waarde toe. 

Daarom streven liberalen naar een zo groot mogelijke vrijheid van het 

individu.5 Het liberalisme is gestoeld op de visie dat de individuele mens 

4 U. Rosenthal e.a., Liberalisme. Een speurtocht naar de filosofische grondslagen. Geschrift 65 
van de Prof.mr. B.M. TeldersStichting, Den Haag, 1988.

5 En niet naar een zo groot mogelijke vrijheid van bijvoorbeeld de staat, het gezin of het 
volk.
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de ultieme waarde toekomt (en niet ‘pas’ wanneer hij of zij in relatie staat 

tot anderen). Het liberalisme gaat ervan uit dat elk mens gericht is op het 

nastreven van zijn eigen welzijn, in zijn diepste wezen op anderen gericht 

is en dus in vrijheid relaties met anderen zal aangaan.  

 Kenmerkend voor het liberalisme is de overtuiging dat het nastreven 

van het eigenbelang en een goede samenleving veelal helemaal niet in 

tegenstrijd zijn met elkaar. Het eigenbelang wordt zelfs als een bouwsteen 

van een goede samenleving gezien. Het belang van anderen kan gewaar-

borgd zijn als het eigenbelang voldoende ruimte wordt gelaten. Denk 

maar aan de manier waarop vrijhandel tot stand komt en werkt. Adam 

Smith schreef: ‘By pursuing his own interest he frequently promotes that of 

the society more effectually than when he really intends to promote it.’6 Eigen-

belang en het belang van anderen kunnen elkaar overlappen, omdat in een 

samenleving mensen beloond worden die anderen een goede dienst bewij-

zen. Het belang van anderen is gewaarborgd, mits het individu voldoende 

vrijheid heeft zijn eigenbelang na te streven.  

 Voor liberalen is de samenleving een uitvloeisel van de menselijke con-

tacten die ontstaan op basis van vrijwillige samenwerking, ruil of dienst-

verlening. Mensen zijn elkaar in allerlei vormen en opzichten van dienst; 

dat ís de samenleving. Het zou overigens een misverstand zijn hieruit af te 

leiden dat liberalen mensen alleen waardevol achten als zij een ander van 

dienst kunnen zijn. De overtuiging dat de mens altijd ultiem waardevol 

is, blijft het uitgangspunt voor liberalen. De interesse voor elkaar en voor 

waarlijk menselijk contact bestaat binnen de liberale samenleving. 

 ‘Het beginsel dat het individu van ultieme waarde is, betekent voor 

liberalen dat het individu behalve een middel ook altijd een waarde op 

zich is.’7 Immanuel Kant schreef het in de achttiende eeuw als volgt: ‘Nu 

6 Adam Smith, An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York, 
1937 [1776], p. 423.

7 U. Rosenthal e.a., Liberalisme, p. 14.
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zeg ik: de mens en in het algemeen elk redelijk wezen bestaat als doel op 

zichzelf, niet slechts als middel voor willekeurig gebruik door deze of gene 

wil, maar moet in al zijn handelingen, of die nu gericht zijn op zichzelf 

dan wel op andere redelijke wezens, altijd tegelijk als doel beschouwd 

worden.’8 Het is dus niet bezwaarlijk dat de mens als middel dient tot iets 

anders – sterker, dat is onvermijdelijk. De samenleving werkt het beste 

als we elkaar van dienst kunnen zijn. Een mens moet echter nooit enkel 

als middel worden beschouwd, maar altijd in ieder geval ook als doel in 

zichzelf.

Het eigen domein  

Omdat een mens in het liberalisme altijd als waardevol op zich wordt 

gezien, heeft elk individu een bepaald eigen domein, dat anderen niet 

mogen schenden en waarover alleen hij beschikkingsrecht heeft. De waar-

digheid van het individu en het eigen domein waarbinnen het individu 

vrijheid geniet, zijn in het liberale denken niet los van elkaar te koppelen.9 

 De individuele vrijheid kan worden aangewend, of is een voorwaarde, 

voor de realisatie van een hoger doel: het goede leven. De vrijheid van het 

individu is het middel om gestalte te geven aan het goede leven. Het libe-

ralisme biedt geen klip-en-klaar antwoord op de vraag hoe het goede leven 

8 Immanuel Kant, Fundering van de metafysica van de zeden, Amsterdam, 2002 [1785], p. 
83. (§428).

9 Het belang van individuele vrijheid (binnen het eigen domein) vloeit voort uit de waarde 
van het individu. De ultieme waardigheid van het individu is het uitgangspunt van het 
liberale denken, niet de individuele vrijheid. Het belang dat liberalen aan individuele 
vrijheid hechten is afgeleid van de waarde die zij aan het individu toekennen. De vrijheid 
is dus geen doel op zich en kan ook in het liberale denken om goede redenen worden 
beperkt, namelijk daar waar de vrijheid van anderen in het geding is. 
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eruit ziet.10 Het is een set beginselen waarop een visie is gebouwd op poli-

tiek en maatschappij, niet op het persoonlijk leven. Liberalen gaan ervan 

uit dat wat goed is voor de één niet per definitie ook goed voor de ander 

hoeft te zijn. Bovendien hebben liberalen een zeker vertrouwen in het 

individu, dat wellicht andere mensen, maar niet de staat nodig heeft om 

hem te vertellen wat goed is voor hem. Hieruit leidt de liberaal af dat het 

individu een eigen domein moet hebben waarin hij vrij is om zijn eigen 

doelen na te streven.

2.2 Gezondheidszorg in een liberale rechtsstaat  

Gezondheidszorg als sociaal grondrecht  

Hoewel liberalen zoals hierboven gezegd groot belang hechten aan het 

zogenaamde ‘eigen domein’, vinden zij het ook gerechtvaardigd om het 

eigenbelang te beteugelen, omdat voor ieder mens de individuele vrijheid 

en het eigen domein belangrijk zijn. Het nastreven van het eigenbelang 

kent grenzen, omdat mensen in vrijheid een ander kunnen schaden. Ieder 

individu heeft bepaalde (grond)rechten die hem toekomen. De klassieke 

grondrechten staan van oudsher centraal in een liberale maatschappijvisie. 

 De taken van de staat zijn samengevat in de klassieke en sociale grond-

rechten. De klassieke grondrechten, ook wel vrijheidsrechten genoemd, 

vloeien direct voort uit die primaire taak van de liberale rechtsstaat, 

namelijk het garanderen van de vrijheid van het individu, begrepen als 

bescherming tegen inmenging van buitenaf. Klassieke grondrechten be-

10 De vraag in hoeverre het liberalisme als politieke denkstroming toch wel een bepaalde 
conceptie van ‘het goede leven’ promoot, wordt door liberalen verschillend beantwoord. 
Sommigen menen dat een liberale, seculiere staat betekent dat de staat zich afzijdig houdt 
van een bepaalde opvatting van ‘het goede leven’. Anderen menen dat die seculiere staat 
op zichzelf ook een – zij het minimale – opvatting van het goede leven uitdraagt. Liberale 
beginselen als ‘gelijke vrijheid’ en ‘fundamentele gelijkwaardigheid’ zijn op zichzelf al 
uitgangspunten voor een visie op ‘het goede leven’ en daaruit vloeien ook weer andere 
uitgangpunten voort, zoals respect voor de autonomie van anderen en de erkenning van 
gelijke, fundamentele rechten. Larry Siedentop, Our Liberal, Individualistic Traditions: 
Do We Really Understand Them?, TeldersLezing, Utrecht 22 October 2014, Prof.mr. B.M. 
TeldersStichting, Den Haag, 2014. 
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schermen het individu tegen bemoeienis of inmenging van de overheid. 

Voorbeelden van klassieke grondrechten zijn de onaantastbaarheid van het 

lichaam, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting.  

 Door de eeuwen heen heeft de overheid zoals wij die nu kennen steeds 

meer taken gekregen. De opvattingen verschuiven met de tijd over de 

vraag wat voor staat nodig is om de vrijheid en veiligheid van burgers 

te beschermen. De uitbreiding van de staatstaken vinden we terug in de 

sociale grondrechten. Die hebben een wezenlijk ander karakter dan de 

klassieke grondrechten. Zij geven de overheid een inspanningsverplich-

ting, in plaats van een verbod om in te grijpen. In tegenstelling tot klas-

sieke grondrechten vereisen sociale grondrechten actief optreden van de 

overheid opdat burgers zich kunnen ontplooien. Voorbeelden van sociale 

grondrechten zijn huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. 

 In artikel 22, lid 1 van onze Grondwet is het sociale grondrecht met 

betrekking tot volksgezondheid vastgelegd. Het artikel luidt: ‘De overheid 

treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.’11 Lid 2 van dit 

artikel stelt dat het een taak van zorg is van de overheid om voldoende 

woongelegenheid te bevorderen. Lid 3 bepaalt dat de overheid voorwaar-

den schept voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrije-

tijdsbesteding. 

 Klassieke grondrechten beschermen dus een recht, dat ieder individu 

ten principale reeds heeft, tegen inmenging of beperking van buitenaf, in 

het bijzonder tegen beperking door de staat. Sociale grondrechten daar-

entegen beschermen niet een reeds bestaand recht voor individuen, maar 

geven de overheid een taak, terwijl het dan nog een politieke vraag is wat 

die taak precies omvat en welke rechten voor burgers daaruit zijn af te 

leiden. 

 Liberalen zijn doorgaans terughoudend om die sociale grondrechten 

11 Artikel 22 Grondwet.
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breed uit te leggen, omdat dat al snel leidt tot een grotere overheid – en 

dus inperking van individuele vrijheid. Uit het sociale grondrecht op 

volksgezondheid bijvoorbeeld kan niet een individueel ‘recht op zorg’ 

worden afgeleid, dat bij de rechter kan worden afgedwongen. Als ze breed 

worden geïnterpreteerd vormen sociale grondrechten een glijbaan naar 

overheidsbemoeienis in alle domeinen van de samenleving, tot aan de 

vrijetijdsbesteding (artikel 22, lid 3) toe.12

De zorgverzekering in het licht van het sociaal grondrecht op gezond-

heidszorg  

Liberalen betrachten weliswaar terughoudendheid bij het uitleggen van 

het sociale grondrecht op gezondheidszorg, toch is ook in liberale optiek 

gezondheidszorg een publieke zaak die een belangrijke rol voor de over-

heid inhoudt. De waarde die wij aan gezondheidszorg toekennen volgt 

direct uit de waardigheid van ieder individueel mensenleven, het basale 

uitgangspunt voor het liberalisme. Een goede gezondheid is voor ieder-

een belangrijk; onze gezondheid heeft invloed op de mate waarin wij ons 

leven richting kunnen geven. Zonder verzekeringsplicht voor burgers en 

acceptatieplicht voor zorgverzekeraars zou gezondheidszorg niet of minder 

toegankelijk zijn voor hen die de zorg nodig hebben. Optreden van de 

overheid op het gebied van gezondheidszorg is gericht op het bewaken 

12 Het zijn liberalen die zich oorspronkelijk inzetten voor de volksgezondheid als over-
heidstaak. De gezondheidswet bijvoorbeeld werd door het kabinet-Pierson (1897-1901) 
ingevoerd. Liberalen hebben de ontwikkeling van sociale grondrechten bevorderd. Zij 
meenden dat de overheid een taak moest hebben op het gebied van de volksgezondheid. 
Maar het feit dat liberalen bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van sociale grondrech-
ten, betekent niet automatisch dat zij zich kunnen vinden in de verzorgingsstaat zoals die 
gegroeid is in de twintigste eeuw. Eenvoudig gezegd zijn die sociale grondrechten zo ruim 
uitgelegd, dat dit in de ogen van liberalen veelal te zeer ten koste is gegaan van het eigen 
domein, de individuele vrijheid van burgers.
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van de kwaliteit van de zorg en het toegankelijk houden ervan.13 Een 

minimaal pakket van kwalitatief goede gezondheidszorg moet voor iedere 

burger toegankelijk zijn.  

 Bovenal zijn liberalen toegewijd aan een minimale gelijke vrijheid voor 

ieder individu. Iedere burger moet zoveel mogelijk naast de verplichte 

zorgverzekering vrij zijn een eigen keuze te maken: zich desgewenst bij te 

verzekeren voor de niet-elementaire zorg. Het wel of niet willen verzeke-

ren voor niet-elementaire zorg moet in liberaal perspectief een keuze van 

burgers zelf zijn. In het volgende hoofdstuk wordt hierover meer gezegd. 

Voor nu zij alvast opgemerkt dat wat ons betreft het basispakket van ver-

plichte zorg te uitgebreid is en meer omvat dan wat de auteurs als elemen-

taire zorg beschouwen. 

 De toewijding aan de vrijheid voor ieder individu betekent bovendien 

dat binnen de gezondheidszorg keuzevrijheid voor verzekerden en pati-

enten bij liberalen hoog in het vaandel staat. Uitsluitend de patiënt zelf 

(en in voorkomende gevallen zijn of haar vertegenwoordiger) – en niet 

de zorgverzekeraar, noch de overheid of de zorgaanbieder – is de maatstaf 

voor de zorg die hij krijgt. Het is gerechtvaardigd dat die keuzeruimte 

afgebakend is waar publieke middelen worden gebruikt. De overheid zal 

omwille van de betaalbaarheid van het collectieve stelsel voor gezond-

heidszorg beperkingen moeten stellen. Maar ook, of juist, bij elementaire 

zorg is keuzevrijheid voor patiënten een groot goed. En een arts zal, on-

geacht of de zorg vergoed wordt door de zorgverzekeraar, wel altijd alle 

behandelopties kenbaar moeten maken en geen mogelijkheden mogen 

verzwijgen. Het inperken van keuzevrijheid, alleen met het oog op de be-

13 Bepaalde ziekten hebben de eigenschap besmettelijk te zijn en ook dat maakt gezond-
heidszorg tot publieke zaak. Dit is, naast het beginsel van sociale rechtvaardiging, voor 
liberalen een reden om gezondheidszorg niet slechts als privéaangelegenheid van iedere 
individuele burger te beschouwen, maar als een terrein waarop de overheid een taak 
heeft. De vaccinatieplicht, als preventieve zorg, wordt in deze politiek-wetenschappelijke 
stellingname over de curatieve zorg niet behandeld.
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taalbaarheid van het zorgstelsel, is voor liberalen lastig te rechtvaardigen.

2.3 Kortom: een liberale visie op gezondheidszorg  

* Ieder individueel mensenleven heeft ultieme waarde. Daarom hechten 

we sterk aan het eigen domein voor individuen. Binnen dat domein geldt 

een zo groot mogelijke individuele vrijheid om te streven naar het goede 

leven. 

* De taak van de overheid op het gebied van de volksgezondheid vloeit 

voort uit het sociaal grondrecht, vastgelegd in artikel 22, lid 1 van de 

Grondwet. Deze overheidstaak is liberaal verdedigbaar op grond van de 

waardigheid van ieder individueel mensenleven en de sociale dimensie van 

(infectie)ziekte, met andere woorden op grond van het liberale beginsel 

van sociale rechtvaardigheid. De overheid moet zorgen dat elementaire 

gezondheidszorg (financieel) toegankelijk is en toezien op de kwaliteit van 

de gezondheidszorg.  

* Wanneer te breed geïnterpreteerd, dreigt een sociaal grondrecht uit te 

pakken als een, in liberaal opzicht, ongerechtvaardigde inperking van de 

individuele vrijheid. Daarom moet bij de uitvoering van de gezondheids-

zorg het eigen domein van individuen gerespecteerd worden. Keuzevrij-

heid staat hoog in het vaandel. De patiënt beslist, niet de arts, overheid of 

zorgverzekeraar. 

* Respect voor het eigen domein van individuen betekent ook dat een 

verplichting om zich te verzekeren alleen voor elementaire gezondheids-

zorg kan gelden. 
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3. De positie van de verzekerde

3.1 Liberale kijk op de zorgverzekering  

Centraal Planbureau: ‘solidariteit onder druk’  

In vergelijking met andere landen geven we in Nederland veel geld uit aan 

gezondheidszorg. Van ons bruto binnenlands product (bbp) gaat 14,5% 

naar zorg, dat wil zeggen gezondheidszorg en welzijnszorg tezamen.14 Het 

Centraal Planbureau (CPB) berekende dat een tweeverdienend gezin met 

een inkomen van anderhalf keer modaal inmiddels een kwart van het 

inkomen kwijt is aan curatieve en langdurige zorg.15 

 De verschillen tussen burgers met betrekking tot wat zij aan premie 

voor collectieve zorgvoorzieningen betalen zijn groot. Het CPB publiceer-

de in 2013 een onderzoek naar de verdeling van de zorgkosten in verhou-

ding tot de geïnde premies. Daaruit bleek dat laagopgeleiden gemiddeld 

jaarlijks 3000 euro aan zorg gebruiken, maar deze groep betaalt gemiddeld 

2000 euro premie per jaar voor zijn zorg. Voor hoogopgeleiden (mensen 

met een hbo of wo-opleiding) gold dat zij bijna 4000 euro per jaar aan 

premie voor collectieve zorgvoorzieningen betalen, terwijl zij voor zo’n 

2000 euro aan zorg gebruiken. 

Het CPB meende dat de solidariteit onder druk staat nu de zorgkosten 

in de toekomst blijven stijgen. De verwachting is ook dat het zorggebruik 

van laagopgeleiden veel sterker stijgt dan dat van hogeropgeleiden. Het 

CPB raadde aan om de mogelijkheden te onderzoeken het basispakket te 

verkleinen of de eigen bijdrage voor de zorg uit te breiden. ‘Als de sterke 

groei van de gezondheidszorg zich voortzet, kunnen vraagtekens gezet 
14 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/ar-

chief/2015/zorguitgaven-stijgen-met-1-8-procent-in-2014.htm. Geraadpleegd 22 mei 
2015. 

15 Centraal Planbureau, Zorg blijft groeien. Financiering onder druk. CPB Policy Brief 
2011/1, p. 8.
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worden bij de wens om voor iedereen gelijke toegang tot zorg te garande-

ren.’16 De uniformiteit van het huidige stelsel sluit bovendien slecht aan 

bij de wensen van zowel mensen met een laag als mensen met een hoog 

inkomen, aldus het CPB. ‘In het huidige zorgstelsel kunnen mensen met 

een laag inkomen niet kiezen voor een kleiner zorgpakket ten gunste van 

andere bestedingen en hebben mensen met een hoger inkomen weinig 

mogelijkheden om te kiezen voor betere zorg.’  

 In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat ‘keuzevrijheid’ van verze-

kerden betekent binnen de curatieve zorg.17 Maar voor we daar aan toeko-

men staan we eerst stil bij de voor- en nadelen van de zorgverzekering en 

de verplichting zich te verzekeren, beschouwd vanuit liberaal perspectief. 

Zorgkosten per jaar of over de levensloop, in duizenden euro’s.18

Wenselijkheid van de zorgverzekering voor de verzekerde  

Eén van de voornaamste redenen dat de verzekerde een zorgverzekering 

tegen ziektekosten kan wensen, is de onzekerheid rond de toekomstige 

gezondheid en de vereiste medische zorg, in combinatie met de hoogte 

van de kosten. Voor kosten die voorspelbaar zijn, ligt een verzekering niet 

16 Centraal Planbureau, Solidariteit onder druk? Zorg op maat heeft toekomst. CPB Policy 
Brief 2013/01, p. 14.

17 Het gaat hier dus niet over de langdurige zorg (Wlz) die tot 1 januari 2015 onder de 
AWBZ viel.

18 Centraal Planbureau, Solidariteit onder druk? p. 6.
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voor de hand – zeker niet als de betreffende kosten ook nog betaalbaar 

zijn. Karakteristiek voor gezondheidszorg is bovendien dat de patiënt de 

zorg niet altijd kan uitstellen – laat staan er van kan afzien – als zijn leven 

op het spel staat en hij direct afhankelijk is van de zorgverlener. En zelfs 

al zou de patiënt bereid zijn geld te lenen voor de noodzakelijke zorg, dan 

zal het lastig zijn om aan krediet te komen voor de behandeling, aangezien 

een zieke patiënt zelf niet kredietwaardig zal zijn in de ogen van de kre-

dietverstrekker. 

 De zorgverzekering biedt geen preventie van ziekte, maar het financië-

le risico kan wel worden verzekerd. Binnen de verplichte verzekering, dat 

wil zeggen de pot waaruit de zorgverzekeraar de zorg voor de individuele 

verzekerden betaalt, vindt kostenspreiding plaats. Hoewel het hebben van 

een zorgverzekering geen voorwaarde is om zorg te ontvangen, draagt de 

zorgverzekering wel bij aan de toegankelijkheid van de zorg. Ook als men 

nog maar weinig premie heeft betaald wordt de zorg verleend, maar er 

bestaat andersom geen vrijwaring voor de te betalen premie: ook als de 

verzekerde geen zorg gebruikt, blijft hij premie verschuldigd. Tegelijkertijd 

is free riding niet toegestaan: wanbetalers worden in kaart gebracht. De 

verplichte verzekering maakt dat dure en noodzakelijk zorg – hartopera-

ties, nierdialyses – voor de verzekerde beschikbaar wordt. Individueel zou 

die zorg waarschijnlijk niet bekostigd kunnen worden.

Wenselijkheid van de verzekering voor de zorgverlener, de zorgverze-

keraar en de overheid  

Ook de zorgverlener kan baat hebben bij een zorgverzekering. Het risico 

van onbetaalde rekeningen, een gebruikelijk risico voor ondernemers, 

wordt met de zorgverzekering aanzienlijk beperkt. Een zorgverlener is in 

dit opzicht dan ook niet aan te merken als een reguliere ondernemer.  

 Een zorgverzekeraar heeft uiteraard baat en belang bij een zorgverze-

kering, omdat dit het product is dat hij verkoopt. Overigens is de zorgver-
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zekeraar, net als de zorgverlener, geen gebruikelijke ondernemer, nu hij als 

gevolg van artikel 3 Zorgverzekeringswet (Zvw) een acceptatieplicht heeft 

en de zorgverzekeringsmarkt voor 90% beheerd wordt door 4 grote zorg-

verzekeraars.19 Een zorgverzekeraar mag verzekerden niet weigeren voor de 

basisverzekering. Dat levert voor zorgverzekeraars niet per definitie extra 

ondernemersrisico op, omdat er risicoverevening plaatsvindt waardoor 

zorgverzekeraars door de overheid gecompenseerd worden voor de extra 

risico’s die zij vanwege de acceptatieplicht lopen. Daar staat tegenover dat 

het zorgverzekeraars verboden is premiedifferentiatie te hanteren op grond 

van de risico’s van patiënten. De zorgverzekeraar loopt wel ‘ondernemers-

risico’ op het vlak van zorginkoop, beleggingen en bedrijfsvoering. 

 Tot slot heeft ook de overheid belang bij een zorgverzekering. Het feit 

dat het recht op gezondheidszorg een grondrecht is, drukt het belang uit 

dat de samenleving hecht aan gezondheidszorg voor de gehele bevolking. 

De wenselijkheid van de zorgverzekering, zeker de wenselijkheid van de 

verplichte verzekering, is verder echter vanuit overheidsperspectief lastig te 

omschrijven. Die hangt immers af van het perspectief van degenen die het 

beleid bepalen. Over het liberale perspectief volgt later meer. 

 

Nadelen van de zorgverzekering  

In 1986 bracht de TeldersStichting een geschrift uit waarin de vraag cen-

traal stond hoe de kosten van de gezondheidszorg beheersbaar konden 

blijven.20 Hierin werd gesteld dat het belangrijkste nadeel van een verze-

keringsovereenkomst is, dat ‘het prijsmechanisme (voor een deel) wordt 

verbroken, hetgeen aanleiding kan geven tot onnodige kostenstijgingen, 

overconsumptie en afwenteling van lasten. […] Niet de gedupeerde be-

19 Dat zijn Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Nationale Zorgautoriteit, Marktscan Zorg-
verzekeringsmarkt. Weergave van de markt 2008-2012, 2012, p. 14. http://www.nza.
nl/104107/105773/475605/Marktscan_Zorgverzekeringsmarkt.pdf

20 B.M.S. van Praag e.a., Een concurrerend recept voor de Nederlandse gezondheidszorg. Ge-
schrift 61 van de Prof. mr. B.M. TeldersStichting, Den Haag, 1986.
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taalt de verzekerde schade, maar de zorgverzekeraar; hetzij rechtstreeks 

aan degene die de schade repareert, hetzij aan de verzekerde zelf. In beide 

gevallen wordt het directe (individuele) verband tussen kosten en baten 

verbroken.’21 

 Een effect van het verzekerd zijn, kan zijn dat de verzekerde schade 

claimt voor relatief kleine schades, die hij zonder de verzekering niet zou 

laten herstellen of waarvoor hij geen verzekering nodig heeft, omdat de 

kosten eenvoudig op te brengen zijn. De verzekerde wil echter op dat 

moment waar voor het premiegeld dat hij heeft afgedragen. Vanuit het 

oogpunt van de verzekerde is dat rationeel gedrag. Van de eventuele pre-

miestijging die volgt, merkt de individuele verzekerde weinig, omdat de 

kostenstijging over alle verzekerden wordt uitgesmeerd. Een ander effect 

van het verzekerd zijn, kan ook zijn dat verzekerden meer of onnodige 

zorg gebruiken. De verzekerde kan roekelozer gedrag vertonen dan hij zou 

doen als hij niet verzekerd was, of zorg gebruiken omdat het kan: de zorg 

lijkt immers ‘gratis’. Dat wordt het probleem van moral hazard genoemd. 

Lage kosten declareren, roekeloos gedrag vertonen en onnodig zorgge-

bruik; het zijn gedragingen die de totale kosten van de zorg opdrijven. 

Dat zullen de individuele verzekerden moeten opbrengen. Het probleem 

wordt complexer, juist omdat de verzekerde dit probleem niet direct zelf 

voelt. Het nadeel van de zorgverzekering is vooral dat de zorgverzekeraar 

de factuur betaalt en de verzekeringsnemer de factuur niet ziet. De ver-

zekerde kan niet aangeven wat hij over heeft voor de zorg die hem wordt 

geleverd. De extra kosten die degene die de zorg ontvangt moet betalen 

wanneer hij meer zorg krijgt, zijn te verwaarlozen – zeker als geen eigen 

bijdragen worden gevraagd. Hierdoor ontstaat een scheef beeld van de 

werkelijke kosten; het prijsmechanisme wordt verstoord. De verzekerde 

krijgt nauwelijks inzicht in de prijs van de zorg – die hij hoe dan ook 

21  Ibidem, p. 35.
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indirect zelf weer moet betalen, al dan niet via premie of belasting. Deze 

nadelen zijn (ten dele) op te vangen met prikkels als het eigen risico, de 

eigen bijdrage en de (afgeschafte) no-claimkorting. 

 De rol van de zorgverzekeraar is in het huidige stelsel niet beperkt 

tot die van declaratie-afhandelaar. Sinds de hervorming van het zorgver-

zekeringssysteem van 2006, is de zorgverzekeraar naast afhandelaar van 

declaraties ook inkoper van zorg. Met de stelselhervorming werd een 

systeem geïntroduceerd waarin zorgverzekeraars op private grondslag met 

elkaar concurreren om verzekerden in hun bestand op te nemen. Zorgver-

zekeraars kunnen tot op zekere hoogte – gereguleerd via de overheid dus 

– onderhandelen met zorgaanbieders (instellingen, ziekenhuizen en vrij-

gevestigde zorgverleners) over de prijs, het volume en de kwaliteit van de 

zorg. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor aanvragen voor 

de basisverzekering. Daarnaast is het voor hen verboden gedifferentieerde 

premies te berekenen op basis van het risicoprofiel van hun verzekerden. 

In dit systeem is de overheid betrokken bij de kwaliteit van controle, toe-

gang en betaalbaarheid van de gezondheidszorg, maar dus wel op afstand. 

Zorgverzekeraars begeven zich op een gereguleerd speelveld met zorgaan-

bieders waar het gaat om zorginkoop en met andere zorgverzekeraars waar 

het gaat om het binnenhalen van verzekerden.22 

 Kortom, een zorgverzekering is wenselijk vanuit het perspectief van de 

verzekerde vanwege de mogelijkheid van het verzekeren van onzekere en 

onbetaalbare kosten. Voor kosten die te voorspellen zijn, ligt een verzeke-

ring niet direct voor de hand. Men zou dan immers ook kunnen sparen.23 

Voor kosten die onzeker zijn en bovendien ook nog onbetaalbaar, biedt 

22 Een derde speelveld is dat van het zorgaanbod, een speelveld tussen zorgaanbieders en 
patiënten.

23 Dan zou sparen niet ontmoedigd moeten worden door een belastingtarief op vermogens-
rendement dat hoger ligt dan het reëel te verwachten rendement, zoals nu het geval is. 
Zie ook: Martin van Hees e.a., Liberale verantwoordelijkheid: individuele, economische en 
democratische plichten. Geschrift 122 van de Prof. mr. B.M. TeldersStichting, Den Haag, 
2014. 
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een verzekering uitkomst. Het nadeel van verzekeren is dat een scheef 

beeld ontstaat van werkelijke kosten en baten.

Wenselijkheid van de verplichte zorgverzekering  

In Nederland geldt een verplichting om zich te verzekeren voor 

ziektekosten. De plicht tot het sluiten van een verzekering is geregeld 

in artikel 2 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgverzekeraars zijn 

op grond van artikel 3 Zvw verplicht iedere verzekeringsplichtige te 

accepteren voor de zorgverzekering die de zorg in het basispakket dekt. 

 Wat maakt een verplichting tot het verzekeren van gezondheidszorg 

op liberale gronden verdedigbaar? De overheid kan een verzekeringsplicht 

invoeren als de beleidsmakers van mening zijn dat (een deel van) gezond-

heidszorg een merit good is. Een merit good, is een goed c.q. dienst 

waarover de overheid van mening is dat individuen het belang ervan 

onderschatten bij een vrije keuze. Bijgevolg kan er naar de mening van de 

overheid sprake zijn van een te geringe consumptie van de zorgverzekering 

als burgers vrij gelaten zouden worden. Men zou kunnen stellen dat hier 

sprake is van een zekere vorm van paternalisme. ‘Paternalistic governments 

try to induce or even enforce a certain market allocation of private or club 

goods for which demand is regarded as being “insufficiently low” or “too 

high”’.24 Als de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten een 

(paternalistische) merit good is, is die dan wel verenigbaar met het liberale 

denken? 

 De verzekeringsplicht is een instrument dat is ingesteld vanuit de 

idee dat de lasten van ziektekosten rechtvaardiger over de bevolking 

verdeeld worden dan zonder overheidsinterventie het geval zou zijn. 

Zonder overheidsinterventie (wet- en regelgeving, financiering) zullen 
24 Christian Müller and Manfred Tietzel, ‘Merit Goods from a Constitutional Perspective’, 

in: Geoffrey Brennon, Hartmut Kliemt, Robert D. Tollison (eds.), Method and Morals 
in Constitutional Economics. Essays in Honor of James M. Buchanan, Heidelberg, 2002, 
p. 376, aldaar citaat van Richard A. Musgrave, The Theory of Public Finance: a Study in 
Public Economy, New York, 1959, pp. 13-14.
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zorgverzekeraars hun verzekerden selecteren, zodanig dat mensen met 

weinig risico terecht kunnen bij een verzekeringsmaatschappij voor een 

lage premie, terwijl voor mensen met een hoog risico de verzekering 

onbetaalbaar dreigt te worden. Sociale rechtvaardigheid in de vorm van 

een verzekeringsplicht voor elementaire zorg is nodig, omdat iedereen de 

zorg moet krijgen die nodig is om recht te doen aan de absolute waarde 

van het menselijk leven. De toekomstige gezondheid is per definitie voor 

iedereen ongewis. Ziekte kan iedereen treffen. En bovendien laten we in 

Nederland mensen niet aan hun lot over als zij wel zorg behoeven, maar 

geen zorgverzekering hebben. Het beginsel van sociale rechtvaardigheid 

ondervangt ook deze free riders.  

 Dit inzicht biedt een basis voor dwingende overheidsinmenging 

gericht op het toegankelijk houden van de zorg voor iedereen, ongeacht 

welke externe factor ook. Dat moet betaald worden. Een verplichte 

afdracht van premie, waarmee aan risicospreiding wordt gedaan, op grond 

van de gelijkwaardigheid van ieder individu, is hiervoor deels het middel. 

De sociale rechtvaardigheid wordt vormgegeven door middel van de 

collectiviteit: een verplichte basisverzekering voor elementaire zorg, met 

daar bovenop onder andere het werkgeversdeel en inkomensafhankelijke 

deel van de premie, de AWBZ premie en toeslagen die men juist weer kan 

ontvangen als tegemoetkoming. Elementaire zorg wil dan zeggen: zorg 

die in ieder geval onvoorzien is én redelijkerwijs niet uit eigen middelen 

betaalbaar is. Voor zorg die wel te voorzien is of redelijkerwijs wel 

betaalbaar is, is in liberaal opzicht een verplichte zorgverzekering lastiger 

te rechtvaardigen. 

 

Bij commerciële verzekeringen wordt geaccepteerd dat mensen met 

verschillende risico’s ook verschillende premies betalen. Dat heet de 

actuarieel faire premie. Mensen met een hoger risico betalen meer premie 
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omdat de verzekering anders onaantrekkelijk zou worden voor mensen 

met een lager risico. Bij commerciële verzekeraars doet het er niet toe of 

het risico een kwestie is van overmacht of gerelateerd aan de keuzen die 

iemand heeft gemaakt. Een reden om risicodifferentiatie toe te passen, is 

dat anders alleen mensen met een hoog risico zich zouden verzekeren, en 

dat ondermijnt het verzekeringssysteem. 

 

Sociale rechtvaardigheid in plaats van solidariteit

Wanneer het gaat over sociale rechtvaardigheid in de gezondheids-
zorg, wordt meestal de term ‘solidariteit’ gebruikt. De werkgroep 
doet dat bewust niet, omdat ter discussie gesteld kan worden in hoe-
verre überhaupt van solidariteit gesproken kan worden wanneer 
men refereert aan een door de staat afgedwongen handeling, dus 
geen handeling die door personen uit eigen beweging wordt gedaan.  
 ‘Leefstijlsolidariteit’ betekent dat de geschatte kosten en baten van 
een (on)gezonde leefstijl niet worden doorberekend in de premie, het 
eigen risico of de eigen betaling. ‘Risicosolidariteit’ houdt in dat de 
verzekeringsnemers ongeacht de gezondheidsrisico’s die zij individu-
eel lopen, de kosten van de basiszorgverzekering delen. Om te voor-
komen dat alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, waar-
door de premie stijgt en het beginsel van toegankelijke zorg wordt 
ondermijnd, is de basiszorgverzekering een verplichte verzekering. 
 ‘Inkomenssolidariteit’ betekent dat mensen met een hoger inkomen 
meer premie betalen dan mensen met een laag inkomen. Naast de no-
minale premie die de verzekerde direct aan de zorgverzekeraar betaalt, 
bestaat de premie voor de zorgverzekering ook uit een procentuele pre-
mie van het salaris, die via de werkgever bij de overheid terechtkomt. 
Dat geld komt vervolgens in de risicovereveningskas terecht waarmee 
zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor de extra risico’s die zij 
lopen op grond van de acceptatieplicht. Met intergenerationale soli-
dariteit, een specifieke vorm van risicosolidariteit, wordt bedoeld dat 
ouderen meer zorgkosten maken dan jongeren; toch betalen jongeren 
niet minder premie. Deze dimensies van ‘solidariteit’ hebben betrek-
king op de manier waarop de zorgverzekering is georganiseerd en niet 
op de plicht om zichzelf te verzekeren. Daarom worden ze hier verder 
niet besproken.
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Bij de verplichte basiszorgverzekering ligt dat anders. Ongeacht de ge-

zondheidsrisico’s die burgers lopen, heeft iedereen gelijke toegang tot de 

basiszorgverzekering, op grond van het beginsel van sociale rechtvaar-

digheid. Aangezien de basiszorgverzekering een verplichte verzekering is, 

treedt er geen averechtse selectie op.25

De verplichte zorgverzekering is vanuit liberaal perspectief wenselijk, juist 

voor die zorg die onvoorzien en onbetaalbaar is. De plicht tot verzekeren 

is weliswaar te verdedigen op liberale gronden, maar daar zijn wel voor-

waarden aan verbonden. Wij betalen verplicht mee aan iets wat we nu 

misschien niet nodig hebben, maar in de verwachting dat we de zorg wel 

krijgen op het moment dat we die nodig hebben. Tegelijkertijd is ook niet 

alles af te wenden op het collectief. De verplichting om zich te verzekeren 

vormt een beperking van de individuele vrijheid voor ieder individu om 

zijn leven naar eigen inzicht in te richten, en de verantwoordelijkheid die 

daarbij hoort om voor zichzelf te zorgen en de risico’s die bij het leven 

horen zelf dragen.  

 

De werkgroep heeft hierboven toegelicht hoe vanuit liberaal perspectief, 

waarin de principes van eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en 

sociale rechtvaardigheid centraal staan, de verplichting om een zorgverze-

kering af te sluiten te verdedigen is. Het is de werkgroep in deze studie om 

de keuzevrijheid van patiënten en verzekerden te doen en niet zozeer om 

het beheersen van de kosten van de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. 

Betaalbaarheid en voorzienbaarheid komen in deze studie vanuit liberaal 

perspectief naar boven als factoren die mede bepalen welke zorg in het 

basispakket past. 

 Het voorgaande staat er niet aan in de weg dat de effectiviteit van de 

behandelingen continu in het oog gehouden moet worden; ook dat is een 

25  CEG, Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering, Den Haag, 2013, p. 19.
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belangrijke factor – zij het niet één die specifiek liberaal te noemen is – die 

bepaalt of zorg in het pakket van de verplichte basiszorgverzekering past. 

Zorg die bewezen ineffectief is, past niet in het pakket. Bij de hervorming 

van het verplichte basispakket verdient het dus aanbeveling niet uitslui-

tend de factoren ‘voorzienbaarheid’ en ‘betaalbaarheid’ als uitgangspunt 

te nemen, maar tenminste ook de effectiviteit van de zorgbehandelingen 

in ogenschouw te nemen. Dat daarmee wellicht flinke besparingen zijn te 

behalen op de collectieve lasten die naar de gezondheidszorg gaan, is een 

mooie bijkomstigheid, maar voor de werkgroep in deze studie niet het 

primaire doel.  

 

3.2 Standpunten en aanbevelingen  

De basisverzekering uitsluitend voor elementaire zorg  

De verplichte zorgverzekering is gerechtvaardigd voor zorg die onvoorzien 

en onbetaalbaar is. Voor zorg die onvoorzien, maar wel betaalbaar is, of te 

voorzien, maar onbetaalbaar, is een zorgverzekering misschien wenselijk, 

maar is het op liberale gronden nog maar de vraag of een verplichting tot 

verzekeren gerechtvaardigd is. Dat levert het volgende afwegingskader op. 
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De grens tussen curatieve zorg en langdurige zorg vervaagt voor allerlei 

ziektes. Binnen één ziekte of aandoening zijn zowel aspecten van ‘cure’ als 

‘care’ te onderscheiden. In bovenstaand schema moeten dus individuele 

curatieve zorghandelingen worden gelezen en niet de ziekte of aandoening 

die hier mogelijk aan gerelateerd is of de aanleiding voor is.

Zowel voorzienbaarheid als betaalbaarheid zijn relatieve begrippen. Wat 

is onvoorzien, wat is onbetaalbaar? Bovendien is de toepasbaarheid in de 

praktijk niet evident, bijvoorbeeld in geval van klachten waarop (nog) 

geen diagnose kan worden geplakt en waarvan men dus nog niet weet hoe 

voorspelbaar de aandoening is. Het schema is kortom voor discussie vat-

baar– en dus een kwestie voor de politiek.  

 De bedoeling van dit schema is dan ook niet het debat over het pakket 

van het basispakket definitief te beslechten vanuit liberaal perspectief, 

maar wel om dat debat te stimuleren. Juist om recht te doen aan de in-

dividuele vrijheid en bijbehorende verantwoordelijkheid die individuen 

hebben voor hun eigen leven – met alle verrassingen, geluk, ongeluk en 

pech die ook bij het leven hoort – moeten we kritisch kijken naar het to-

tale pakket waartoe burgers verplicht worden zich te verzekeren. Ons gaat 

het er om te laten zien dat niet alle zorg waarvoor burgers zich moeten 

verzekeren als vanzelfsprekend onder die ene noemer van de elementaire 

zorg in het verplichte basispakket thuishoort.26 

 Elementaire zorg voor een levensbedreigende ziekte kan bijvoorbeeld 

niet gelijk gesteld worden aan IVF behandelingen, geslachtsverandering of 

borstvergroting. Deze typen zorg zijn moeilijk als onvoorziene zorg aan te 

merken. Andere voorbeelden van type zorg die wat ons betreft uit het ba-

sispakket kan verdwijnen zijn dieetadvies, stoppen-met-rokenprogramma’s 

of medicijnen als cholesterolverlagers of middelen ter bevordering van het 

26 En we laten zien dat er ruimte is voor prijsprikkels in wat redelijkerwijs betaalbare zorg 
kan worden genoemd.
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concentratievermogen. We kunnen ons ook voorstellen dat behandelingen 

van bepaalde veelvoorkomende ziekten – denk aan sinusziekten – redelij-

kerwijs wel als betaalbaar kunnen doorgaan. Het moet overwogen worden 

om de vergoeding van relatief eenvoudige behandelingen van veelvoorko-

mende ziekten te schrappen uit het basispakket. 

De taak van de overheid is in liberaal perspectief het toegankelijk en kwa-

litatief op orde houden van de gezondheidszorg. De verplichte zorgverze-

kering is in onze ogen een minimum verzekering, binnen de minimum 

kwaliteitseisen die wij in Nederland stellen aan de gezondheidszorg. De 

werkgroep moedigt zorgverzekeraars aan verzekeringen aan te bieden die 

de keuzeruimte van verzekerden vergroot. Tegen extra betaling of aanvul-

lende verzekering moet het mogelijk zijn als patiënt te kiezen voor een 

duurdere behandeling.

Een eigen bijdrage voor de huisarts  

Huisartsbezoek is niet altijd te voorzien, maar voor velen wel betaalbaar. 

En consult kost zo’n 20 tot 40 euro. De vergoeding van huisartsbezoek 

uit het basispakket wordt wel verdedigd als kostenbesparing: wie eerder 

bij een huisarts belandt, maakt later minder zorgkosten. Ook wordt veel 

waarde gehecht aan de toegankelijkheid van de huisarts, verwijzend naar 

het sociaal grondrecht op gezondheidszorg. De overheid hoort gezond-

heidszorg toegankelijk te houden en de laagdrempeligheid van de huisarts 

zou daarbij aansluiten. 

 Voor ons is de plaats van de huisarts in de verplichte zorgverzekering 

echter geen vanzelfsprekendheid, nu we de voorzienbaarheid en de betaal-

baarheid als parameters hanteren om te bepalen welke zorg in een ver-

plichte zorgverzekering past. We realiseren ons evenwel dat, wanneer de 

huisartszorg uit het basispakket verdwijnt, dit vooral nadelige consequen-

ties heeft voor patiënten die vanwege een chronische ziekte of aandoening 
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regelmatig bij de huisarts langsgaan. We erkennen bovendien dat de laag-

drempeligheid van de huisarts gezien kan worden als concrete invulling 

van een sociaal grondrecht op gezondheidszorg. De huisarts is immers niet 

alleen een behandelend arts, maar ook een gids voor verdere stappen in 

het gezondheidszorgsysteem voor specialistische zorg. Hij of zij is een spil 

in de eerstelijnszorg. 

 De keerzijde van de laagdrempeligheid van de huisarts is echter ook 

zichtbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende in 2013 dat 

een Nederlander gemiddeld 4 keer per jaar een huisarts bezoekt. Verschil-

len in zorggebruik tussen mensen zijn echter groot. Sommigen zien zelden 

een huisarts, anderen veel meer dan vanuit medisch oogpunt noodzakelijk 

is. De huisarts is niet alleen behandelend arts en gids, maar voor velen 

– vaak met een lage zogenaamde ‘sociaal-economische status’ – ook vraag-

baak voor welzijnskwesties.  

 Daarom bevelen wij aan dat voor ieder huisartsbezoek een verplichte 

eigen bijdrage wordt betaald, van zo’n 10 euro (vergelijkbaar met de prijs 

van een pakje sigaretten). Een andere mogelijkheid is het huisartsbezoek 

onder het eigen risico van de basisverzekering te laten vallen. De eigen 

bijdrage is niet kostendekkend en evenmin een zodanig hoge drempel 

dat hiermee de toegankelijkheid van de gezondheidszorg op het spel zou 

komen te staan. Wel is het een prikkel om bewustzijn te creëren dat huis-

artszorg niet gratis is, maar grotendeels door medeburgers wordt betaald. 

Burgers worden zo aangespoord zich af te vragen of hun zorgvraag een 

eigen bijdrage of een betaling uit het eigen risico waard is. 

De werkgroep beschouwt de huisarts niet als ‘poortwachter’, een term die 

veel gebruikt wordt in de zorgsector. Een poortwachter suggereert ontoe-

gankelijkheid van het zorgstelsel en wekt de indruk dat niet de patiënt of 

burger, maar de arts bepaalt wie tot dat stelsel wordt toegelaten. Idealiter 

bepaalt een patiënt zelf of hij een huisarts in de arm neemt voordat hij 
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elders zijn zorg zoekt. Een verplichting om een huisarts in te schakelen 

is in liberaal opzicht een vreemd fenomeen. Maar ook voor medisch spe-

cialistische zorg bevelen wij een eigen bijdrage aan, die hoger ligt dat de 

eigen bijdrage voor de huisarts. Het is aan de patiënt om een afweging te 

maken of hij eerst een (goedkopere) huisarts raadpleegt, of direct naar een 

specialist stapt waarvoor hij een eigen bijdrage zal moeten betalen.

Eigen bijdrage voor medisch specialist  

Wij bevelen aan dat een eigen bijdrage wordt betaald bij ieder bezoek 

aan een medisch specialist en voor alle vormen van gezondheidszorg die 

in het verplichte basispakket zijn verzekerd. Juist omdat vrijwel iedereen 

gezondheidszorg belangrijk vindt, zijn wij niet bang dat de eigen bijdrage 

voor medisch specialisten ertoe zou leiden dat mensen de zorg niet meer 

opzoeken als dat nodig is. En juist omdat vrijwel iedereen gezondheids-

zorg belangrijk vindt, vinden wij het niet meer dan vanzelfsprekend dat 

mensen bereid (moeten) zijn een eigen bijdrage voor de medisch specialist 

te betalen, dan wel de eigen bijdrage tegen een vrijwillige aanvullende 

verzekering te laten verzekeren. 

 De eigen bijdrage is wat ons betreft geen kostenmaatregel. De wen-

selijke hoogte van de eigen bijdrage moet nader worden bepaald, maar te 

denken valt aan een bedrag van 40 euro, dat eventueel nadien gedecla-

reerd kan worden via de (vrijwillige) zorgverzekering. Het Belgisch model 

kan als inspiratie dienen. We erkennen dat ook verder moet worden nage-

dacht over de vraag aan wie de patiënt de eigen bijdrage betaalt en waar de 

gelden naartoe gaan. De eigen bijdrage is een maatregel om bewustzijn bij 

patiënten te creëren dat zorg niet gratis is, maar door medeburgers wordt 

betaald. 
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De zorgverzekeringsmaatschappij  

De zorginkoopfunctie van de zorgverzekeraar betekent dat de verzekerde 

afhankelijk is van het contract tussen zorgverlener en zijn zorgverzekeraar, 

niet alleen in termen van aanbod van de zorg, maar ook wat de prijs en 

kwaliteit van de zorg betreft. De zorgverzekeraar wordt daarom ook wel 

de ‘agent’ van de patiënt genoemd in het Nederlandse zorgverzekerings-

stelsel. De zorgverzekeraar beïnvloedt de prijs, kwaliteit en kwantiteit van 

de zorg die de patiënt kan krijgen. 

 De werkgroep vindt het model van de zorgverzekeraar als agent (be-

langenbehartiger) van de patiënt liberaal verdedigbaar, maar die rol van 

agent moet vooral gericht zijn op het bewaken van de prijs van de zorg. 

Zorgverzekeraars hebben niet het alleenrecht om te bepalen wat kwaliteit 

van zorg is; daarvoor ontbreekt het hen aan inhoudelijke expertise, die 

zorgprofessionals en de beroepsgroep wel hebben. Bovendien meent de 

werkgroep dat we niet te veel moeten verwachten van de zorgverzekeraar 

Overstappers

NIVEL, Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezond-
heidszorg, houdt jaarlijks het percentage bij van mensen die wisselen 
van zorgverzekering. Het aantal mensen dat heeft gewisseld voor het 
jaar 2014 is met 8% kleiner dan het voorgaande jaar. De belangrijk-
ste redenen voor overstappen zijn in de eerste plaats de hoogte van de 
premie, in de tweede plaats de keuzevrijheid van de polis. 6% van de 
overstappers van 2014 stapte over naar een budgetpolis, een goedko-
pere polis die de verzekerde minder keuze biedt  voor ziekenhuizen. 
 In liberaal perspectief zijn wat ons betreft de cijfers van het aantal 
daadwerkelijke overstappers niet zo interessant. Belangrijk is niet zozeer 
hoeveel mensen van zorgverzekering wisselen, maar het feit dat het mo-
gelijk is als mensen dat willen.

Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen;Keu-
zevrijheid minstens zo belangrijk als premie. Utrecht: NIVEL, 2014. http://www.nivel.nl/
sites/default/files/bestanden/Factsheet-percentage-overstappers-verzekeraar-afgenomen.
pdf
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als belangenbehartiger van patiënten als het gaat om kwaliteit. Zorgverze-

keraar en verzekerden hebben immers niet dezelfde belangen. Verzekeraars 

hebben weliswaar indicatoren die inzicht geven in de kwaliteit van zorg, 

en zullen ook bepaalde criteria moeten hanteren in de onderhandelingen 

met zorgverleners. Het is echter maar de vraag of het begrip ‘kwaliteit’ dat 

de zorgverzekeraar hanteert bij zijn onderhandelingen met de zorgaanbie-

ders – waar prijs en kwaliteit worden afgewogen – overeenkomt met dat 

wat de patiënt onder kwaliteit verstaat.  

 Wat betreft de maximale kosten van de zorg hecht de werkgroep eraan 

te vermelden dat het geen taak is van de zorgverzekeraar om te bepalen 

wat de ‘prijs’ mag zijn van een levensjaar. De zorgverzekeraar mag zich 

niet aan haar zorgplicht onttrekken als zij de (cumulatieve) kosten te hoog 

vindt, terwijl de zorg binnen het basispakket valt. Voor zover men deze 

discussie wil aangaan, is dat er één die in de politieke, democratische are-

na moet worden gevoerd en in ieder geval niet beslist mag worden door de 

zorgverzekeraar of de rechter. Politici dienen hun verantwoordelijkheid te 

nemen.  

 Verzekeraars hebben er baat bij een verzekerdenpopulatie te werven 

waarvoor zij een gunstige risicoverevening ontvangen, maar voor wie zij 

toch ook weer niet al te veel kosten hoeven te maken. Dit is mogelijk door 

het model van ex-ante risicoverevening, waarbij verzekeraars op basis van 

het voorspelde risico van hun verzekerdenpopulatie een bijdrage ontvan-

gen uit de algemene kas van (inkomensafhankelijke) premiegelden van 

burgers. Tegelijkertijd hebben zorgverzekeraars ruimte om premies ‘op te 

potten’, waardoor zij hun financieel risico eveneens verkleinen. Zowel het 

vereveningsmodel als het oppotten van premies kan afbreuk doen aan de 

rol van de zorgverzekeraar als ‘agent’ van de verzekerden. Het is in onze 

ogen goed dat de ex-post risicoverevening, waarbij de zorgverzekeraar ook 

aan het eind van het verzekeringsjaar gecompenseerd werd voor werkelij-
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ke risico’s, is afgeschaft, omdat dit het financieel risico voor verzekeraars 

dusdanig verkleinde dat efficiëntere zorglevering zich niet uitbetaalde. Om 

de sociale rechtvaardigheid voor elementaire zorg te behouden lijkt het 

noodzakelijk de ex-ante risicoverevening te behouden. Het gevaar bestaat 

immers dat, wanneer ook de ex-ante risicoverevening verdwijnt, zorgver-

zekeraars een zo gezond mogelijke verzekerdenpopulatie zullen zoeken 

(risicoselectie zullen toepassen), binnen de bestaande verzekeringsplicht 

voor burgers en de acceptatieplicht voor verzekeraars. Echter, de werk-

groep betwijfelt of de ex-ante risicoverevening goed wordt uitgevoerd. 

De uitvoering is inmiddels zo complex geworden, dat we ons afvragen 

of het beoogde doel nog wordt bereikt, maar ook of alle privacygevoelige 

patiëntinformatie die nodig is voor de ex-ante risicoverevening in liberaal 

opzicht geen groter kwaad dan goed is.

Collectieve zorgverzekeringen roepen in hun huidige vorm vragen 

op. Waarom kunnen culturele organisaties of loterijen een collectieve 

zorgverzekering aanbieden? Welk gedeeld belang binnen de curatieve 

gezondheidszorg delen de deelnemers in een dergelijke collectieve zorg-

verzekering? En welk belang heeft de aanbieder van een collectieve zorg-

verzekering? Wat de werkgroep betreft zijn collectieve zorgverzekeringen 

niet per definitie af te keuren, maar met de collectieve component moet 

wel een duidelijk belang gediend zijn dat met gezondheidszorg te maken 

heeft, zoals premiekorting voor een grote groep vergelijkbare verzekerden 

(die bijvoorbeeld dezelfde ziekte hebben) of preventie vanuit werkgevers-

perspectief. Wordt geen duidelijk zorgbelang gediend, dan ontstaat de 

indruk dat de kortingen die verzekerden kunnen ontvangen in willekeurig 

welke collectieve zorgverzekering, uiteindelijk moeten worden opgevangen 

door verzekerden die niet toetreden tot een collectiviteit, maar die wel 

door de staat verplicht zijn een basiszorgverzekering af te sluiten.  

 Van een collectieve zorgverzekering met een duidelijk zorgbelang kan 
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sprake zijn in het geval dat een werkgever bij wijze van goed werkgever-

schap en vanuit zijn belang bij gezonde werknemers een collectieve zorg-

verzekering voor zijn werknemers aanbiedt. Dat kan ook het geval zijn als 

een patiëntenorganisatie een collectieve zorgverzekering aanbiedt voor een 

specifieke groep patiënten met dezelfde ziekte, waardoor die organisatie 

scherp kan onderhandelen voor die specifieke zorg en zo een voordelige of 

passende verzekering kan aanbieden aan haar leden.

De Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleiding van het Zorgin-

stituut Nederland heeft in april 2014 een verkenning uitgebracht van de 

zorg in het jaar 2030. De Commissie heeft TNO in kaart laten brengen 

wat voor zorg Nederland nodig heeft over 15 jaar, gebaseerd op de ver-

wachte populatie (denk aan vergrijzing) en de ontwikkeling van ziekten 

(denk aan het chronish worden van ziekten als kanker, de toename van 

psychische aandoeningen) en technologie (denk aan domotica). Kern van 

de resultaten van die verkenning is dat het onderscheid tussen ‘cure’ en 

‘care’ vervaagt. Het bevorderen van gezondheid vindt steeds meer buiten 

het traditionele afgebakende zorgdomein plaats: thuis kan steeds meer 

(voor-)zorg worden verleend, in eigen kring geregeld.27 

 De verwachting dat het onderscheid tussen ‘cure’ en ‘care’ in de toe-

komst verder vervaagt, geeft aanleiding nader onderzoek te doen naar 

coöperatiemogelijkheden tussen zorgverleners, zorginstellingen en burgers 

(bijvoorbeeld per gemeente of regio) en naar de voor- en nadelen ervan. 

Collectieve zorgverzekeringen zouden een mooie opstap kunnen zijn naar 

wat de werkgroep uiteindelijk als een visioen voor een liberale toekomst 

ziet: vrijwillige coöperaties van burgers en zorginstellingen. In een liberale 

visie op het zorgverzekeringsstelsel moet ten principale ruimte zijn voor 

burgers die zich vrijwillig organiseren, samen sparen voor zorg (en waken 

27 Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen, Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de 
contouren, Diemen, 2014.
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voor bestuurders die op geld in plaats van toegankelijke zorg uit zijn) en 

een samenwerking aangaan met zorgverleners, zorginstellingen en (lo-

kale) overheid. Dat kan een manier zijn voor burgers om meer inspraak 

te verkrijgen in bijvoorbeeld het type zorg dat wordt aangeboden of de 

openingstijden van een huisartspraktijk. Tegelijkertijd zijn we ons ervan 

bewust dat een ‘coöperatie’ bij liberalen onwenselijke beelden oproept, 

bijvoorbeeld van zogeheten ‘verticale integratie’ tussen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders. Daarbij zouden zorgverzekeraars zelf zorg laten verlenen 

door zorgaanbieders waarover zij zeggenschap hebben. Het samenvallen 

van de rol van zorgverzekeraar en zorgaanbieder werkt mogelijkerwijs 

belangenverstrengeling in de hand. Met de term ‘coöperatie’ refereren wij 

niet aan dergelijke relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar 

juist aan de vrijwillige organisatie van burgers om hun belangen gezamen-

lijk te behartigen tegenover deze actoren. 

 Nader onderzoek naar de wenselijkheid van coöperatievormen in de 

gezondheidszorg is dus aanbevelenswaardig. Doel van eventuele samen-

werkingsverbanden moet wat ons betreft zijn dat de zeggenschap van bur-

gers over hun zorg vergroot wordt. In het model van zorgverzekeringen 

dat wij uiteindelijk voor ons zien is het aandeel van de collectieve mid-

delen gekrompen ten opzichte van de huidige situatie; het pakket van de 

verplichte basiszorgverzekering wordt kleiner, waardoor elementaire zorg 

voor iedereen gewaarborgd is en men vrij is of en op welke manier andere 

zorg wordt verzekerd. 

3.3 Kortom: de positie van de verzekerde  

* Nu een tweeverdienend gezin met een anderhalf modaal inkomen 

reeds een kwart van het inkomen aan zorg kwijt is, de zorgkosten blijven 

stijgen en de betaalde premies steeds minder in verhouding staan tot de 

daadwerkelijk ontvangen zorg, staat de sociale rechtvaardigheid, op basis 

waarvan ons collectieve stelsel van gezondheidszorg is gebouwd, onder 
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druk. Laagopgeleiden gebruiken volgens het Centraal Planbureau in 2011 

gemiddeld over hun gehele levensloop 3000 euro per jaar aan zorg, terwijl 

zij 2000 euro premie betalen. Mensen met een HBO of WO opleiding 

gebruiken gemiddeld voor 2000 euro aan zorg, maar betalen 4000 euro 

premie. Het verschil tussen nettobetalers en netto-ontvangers loopt bo-

vendien steeds verder uiteen. 

* Een zorgverzekering in de curatieve zorg is wenselijk voor zorg die on-

betaalbaar is en onvoorspelbaar is. Voor kosten die te voorspellen zijn of 

die redelijkerwijs zelf te betalen zijn, zouden burgers zelf moeten kunnen 

uitmaken of zij zich willen laten verzekeren. Een verplichte verzekering is 

daarvoor in ieder geval liberaal niet verdedigbaar.  

* De zorgverzekeraar fungeert als intermediair tussen zorgaanbieder en 

verzekerde. Hierdoor ontstaat een scheef beeld van de werkelijke kosten 

van gezondheidszorg. 

* De verplichte zorgverzekering is een vorm van sociale rechtvaardigheid, 

mits de verplichte verzekering beperkt is tot dekking van elementaire zorg. 

Wij moedigen liberalen aan een fundamentele discussie te voeren over de 

omvang van het basispakket. 

* Niet-elementaire zorg is in ieder geval zorg die betaalbaar en voorzien is. 

Wat ons betreft vallen IVF behandelingen, dieetadvies, stoppen-met-ro-

kenprogramma’s of andere verslavingsprogramma’s, geslachtsverandering 

en eenvoudige behandelingen voor veelvoorkomende ziekten daar in ieder 

geval niet onder. 

* De verplichte basiszorgverzekering is een minimumverzekering voor 

zorg met kwaliteit waarop door de overheid toezicht wordt gehouden. De 

ruimte daarbuiten, om zich door middel van eigen betaling of vrijwillige 

aanvullende verzekering, zorg te ontvangen moet zo groot mogelijk zijn. 

* Bij ieder bezoek aan een huisarts moet een eigen bijdrage worden be-

taald. Een andere mogelijkheid is het huisartsbezoek onder het eigen risi-
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co te laten vallen. 

* Aan een medisch specialist moet door de patiënt een eigen bijdrage wor-

den betaald.  

* De zorgverzekeraar, in de zogenaamde rol als ‘agent van patiënt’, moet 

zich richten op het bewaken van de prijs van de zorg. Hij heeft niet het 

alleenrecht op het bepalen wat ‘kwaliteit van zorg’ is; zorgprofessionals en 

de beroepsgroep hebben daarvoor de inhoudelijke expertise. Bovendien 

kan de patiënt of verzekerde zelf iets anders onder kwaliteit van zorg ver-

staan dan de zorgverzekeraar. 

* Zorgverzekeraars hebben geen taak bij het bepalen van de maximale 

‘waarde, c.q. prijs’ van een mensenlevensjaar. Discussie over dit onderwerp 

hoort in de politieke arena thuis. De zorgverzekeraar mag zich niet aan 

haar zorgplicht onttrekken als zij de (cumulatieve) kosten te hoog vindt, 

terwijl de zorg binnen het basispakket valt. 

* Als agent van de patiënt hebben zorgverzekeraars de taak om de facturen 

van zorgaanbieders te laten controleren door de verzekerden. 

* Ex-ante risicoverevening lijkt noodzakelijk om de sociale rechtvaardig-

heid in het zorgverzekeringsstelsel voor elementaire zorg te behouden. De 

uitvoering is inmiddels echter zo complex geworden, dat het de vraag is 

of het beoogde doel nog wordt bereikt, maar ook of alle privacygevoelige 

patiëntinformatie die nodig is voor de ex-ante risicoverevening, in liberaal 

opzicht geen groter kwaad dan goed is.
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4. De positie van de patiënt in de 
curatieve zorg
 

4.1 Liberale kijk op de verhouding tussen patiënt en zorgverlener  

Het beeld dat de arts wel weet wat goed is voor de patiënt heeft afgedaan 

en sluit niet meer aan bij eigentijdse opvattingen over de verhouding tus-

sen arts en patiënt. Veel patiënten zoeken zelf informatie over hun ziekte 

en mogelijke zorgbehandelingen op informatiesites. Gezondheidsweten-

schapper Stef Groenewoud deed promotieonderzoek naar keuzeprocessen 

van patiënten. Hij schreef: ‘[…] het is niet langer de vraag of patiënten 

kunnen en willen kiezen, maar vanaf wanneer zij dat gaan doen […]’.28 

 In dit hoofdstuk hebben we niet de pretentie volledig te zijn over 

de positie van patiënten in liberaal perspectief. We beperken ons, zoals 

in deze gehele studie, tot de curatieve zorg. Het hoofdstuk bespreekt de 

informatie die patiënten nodig hebben om keuzes te kunnen maken, de 

keuze voor zorgverleners en de plaats van zorgverlening. Daarbij merken 

we op dat de keuzes die mensen als patiënt kunnen maken deels het ge-

volg zijn van de keuzes die zij hebben gemaakt als verzekerde. Heeft de 

patiënt alleen een verplichte basiszorgverzekering of daarnaast ook een op-

tionele aanvullende verzekering? En welke aanvullende verzekering heeft 

hij of zij dan gekozen? Die eerder gemaakte keuzes beïnvloeden de keuze 

die de patiënt heeft bij het selecteren van een ziekenhuis, privékliniek en 

zelfstandig behandelcentrum, evenals de daaraan verbonden medisch spe-

28 Het onderzoek ging over keuzeprocessen van patiënten en het gebruik daarbij van 
prestatie-indicatoren. Prestatie-indicatoren zijn meetlatten die de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg hanteert om de kwaliteit van ziekenhuizen in beeld te brengen. Het 
onderzoek laat zien dat patiënten over het algemeen willen kiezen en dat zij daarbij niet 
alleen geïnteresseerd zijn in de service-aspecten van kwaliteit, maar ook – en vooral – in 
medische uitkomsten. A.S. Groenewoud, It’s your choice. A study of search and selection pro-
cesses, and the use of performance indicators in different patient groups. Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 2008. Citaat van p. 328.
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cialisten en de maximumvergoeding van de zorgbehandelingen.29 

29 Ook in Europese Unieverband zijn patiëntenrechten vastgelegd. Het gaat dan om grens-
overschrijdende zorg, geregeld in de Richtlijn patiëntenrechten bij grensoverschrijdende 
zorg van 21 februari 2011 (EU/2011/24), die in Nederland in de Zorgverzekeringswet 
is geïmplementeerd. De richtlijn bepaalt dat patiënten binnen de Europese Unie over de 
grens van hun eigen lidstaat zorg mogen gebruiken met recht op vergoeding. De zorgver-
zekeraar moet dan de kosten vergoeden tot maximaal het niveau van de kosten in de eigen 
lidstaat. Nationale rechten en plichten en polisvoorwaarden van de zorgverzekering in de 
eigen lidstaat, blijven van toepassing.

Enquêtes: wat kiezen patiënten en wat kunnen zij kiezen?

Onderzoeksinstituut NIVEL heeft in 2011 een consumentenpanel 
geïnterviewd over het belang van een recht op keuze-informatie. Een 
meerderheid van de ondervraagde panelleden die bij een medisch 
specialist waren geweest bleek te hebben gevraagd naar de werking 
van de behandeling en naar risico’s en complicaties. Er werd aan-
zienlijk minder gevraagd naar ervaringen en kwaliteiten van de be-
treffende arts of andere artsen en de ervaring van andere patiënten. 
 87% van de respondenten vond dat de patiënt precies zou moe-
ten weten hoe goed de kwaliteit is van een ziekenhuis, tegenover 
60% van de ondervraagde artsen (in een ledenpanel van de landelij-
ke artsenfederatie KNMG). Vier op de tien respondenten gaven aan 
dat zij op zoek zouden gaan naar keuze-informatie als zij zouden 
worden doorverwezen naar het ziekenhuis of een medisch specialist. 
De huisarts, gevolgd door familie, vrienden en kennissen, is daarbij 
de voornaamste informatiebron. Zes op de tien ondervraagden gaf 
aan niet op zoek te gaan naar keuze-informatie over ziekenhuis of 
specialist zodra zij door hun huisarts worden doorverwezen. Zij we-
ten niet op basis waarvan ze moeten kiezen of zij weten al direct naar 
welk ziekenhuis of welke specialist ze gaan. Het komt ook voor dat 
respondenten niet weten hoe ze de informatie moeten beoordelen. 
 Als het op de keuze van een ziekenhuis aankomt, speelt de huis-
arts een belangrijke rol. Een kwart van de ondervraagden bleek zelf 
te hebben gekozen voor een ziekenhuis, voor een ander kwart had 
de huisarts een ziekenhuis uitgekozen. 36% koos in overleg met de 
huisarts een ziekenhuis en 10% zei dat er geen keuze was. Veel pati-
enten willen een advies van de huisarts voor doorverwijzing naar de 
tweedelijnszorg. Ouderen, laagopgeleiden en onzekere patiënten 
willen vaker dat de huisarts de beslissing voor hen neemt. Hoog-
opgeleiden en patiënten met een niet-chronische aandoening wil-
len vaker gebruik maken van informatie op internet en in de krant. 
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Het recht op keuze-informatie  

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen ter 

wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Daarin wordt gesproken 

 Van de ondervraagde respondenten van het consumentenpanel 
vond 84% dat zij zelf een specialist moeten kunnen kiezen die hun 
voorkeur heeft. Van de respondenten van het artsenpanel was 81% 
het hiermee eens. De helft van de respondenten van het consumen-
tenpanel uit 2011 meende dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is. 
 Chronisch zieken ervaren meer dan andere patiënten een beper-
king van keuzevrijheid. Het merendeel van de chronisch zieken heeft 
behoefte aan de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende zorg-
aanbieders, maar meer dan de helft van de chronisch zieken vindt dat 
zij weinig tot geen keuze hebben. Uit een rapport van de Nederlandse 
Patiënten en Consumenten Federatie NPCF uit 2011 bleek dat chro-
nisch zieken voor het maken van keuzes het meest behoefte hebben aan 
informatie over de kwaliteit van samenwerking tussen zorgverleners. 
Ook hebben zij behoefte aan informatie over wachttijden, behandelre-
sultaten, behandelaanbod en informatie over het aantal behandelingen 
per jaar per arts. Uit het rapport van de NPCF bleek dat 41% een keu-
ze had gemaakt tussen verschillende zorgverleners. Ongeveer een kwart 
had gekozen tussen verschillende zorginstellingen, bepaalde behande-
lingen of medicijnen. Ruim een derde gaf aan geen expliciete keuze te 
hebben gemaakt in de gezondheidszorg. De helft van de respondenten 
wilde altijd kunnen kiezen tussen zorginstellingen en/of -verleners. Vijf 
procent wilde nooit een keuze hebben. Van de chronisch zieken die in 
2011 zorg in een ziekenhuis nodig had, maakte driekwart zelf de keuze 
voor het ziekenhuis, terwijl 21% dat niet nodig vond. 71% kon ook 
daadwerkelijk kiezen. 59% van de respondenten vond het geen pro-
bleem om verder te reizen voor betere kwaliteit van zorg, en vond de 
deskundigheid van de specialist doorslaggevend. Andere redenen voor 
de keuze van het ziekenhuis waren het advies van anderen en goede 
kwaliteit van zorg.

Bron: NIVEL, Kennisvraag. Vijf patiëntenrechten uit het wetsvoorstel Wet cliëntenrech-
ten zorg Wcz anno 2012. Utrecht, pp. 34-42.
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van een individueel recht op keuze-informatie. Het Zorginstituut30 heeft 

taken toebedeeld gekregen als het verzamelen, samenvoegen en beschik-

baar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg, zodat 

patiënten een weloverwogen keuze kunnen maken tussen verschillende 

zorgaanbieders. Wat die taken echter exact inhouden, kortom wat precies 

van het Zorginstituut gevraagd wordt, is niet duidelijk. Wat wettelijk 

precies onder het recht op keuze-informatie wordt verstaan is daarmee 

eveneens nog vaag. De wetgever is dus onduidelijk over de vraag wat het 

recht op keuze-informatie precies inhoudt, terwijl wel duidelijk is dat dit 

recht bestaat. 

 Vrijwel iedereen vindt het belangrijk om te kunnen kiezen in de ge-

zondheidszorg. Patiënten vinden ook dat zij goed geïnformeerd moeten 

zijn om keuzes in de zorg te maken. Op basis van de enquêtes van NIVEL 

en NPCF, besproken in het kader op voorgaande pagina, kan de voorzich-

tige schatting worden gemaakt dat de helft van de patiënten en driekwart 

van de chronisch zieken vindt dat zij daadwerkelijk keuzevrijheid hebben 

bij het kiezen van een ziekenhuis. De keuzevrijheid voor het kiezen van 

een arts is kleiner. De huisarts speelt een grote rol bij de keuze van zieken-

huis en specialist, hoewel er verschillen zijn tussen patiëntgroepen. Men-

sen met diabetes hechten meer waarde aan het advies van de huisarts dan 

bijvoorbeeld reumapatiënten. Mensen met spierziekte wenden zich eerder 

tot de patiëntenorganisatie dan mensen met een chronische darmaandoe-

ning. Kankerpatiënten of patiënten met een spierziekte zijn over het alge-

meen bereid verder te reizen voor betere kwaliteit zorg. Het advies van de 

huisarts wordt belangrijker bevonden door laagopgeleiden en ouderen dan 

door hogeropgeleiden. 

30  Het Zorginstituut bestaat sinds 1 april 2014 en heeft een aantal taken. Het ziet erop toe 
dat burgers verzekerd zijn volgens de Zvw en de AWBZ, het adviseert de overheid over de 
inhoud van het pakket van de basiszorgverzekering, het ontsluit informatie over de kwali-
teit van de zorg en het instituut adviseert de overheid over vernieuwingen in zorgopleidin-
gen en -beroepen.
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 Vanuit liberaal perspectief merken wij op dat het wettelijk recht op 

keuze-informatie een belangrijk recht is dat de positie van de patiënt ten 

opzichte van de zorgverlener versterkt. Het recht op informatie is niet 

meer dan een vanzelfsprekendheid, aangezien het de patiënt is die de 

zorg krijgt; het gaat om hem of haar en daar betaalt de patiënt direct of 

indirect ook voor. Het recht op keuze-informatie is tegelijkertijd pas een 

formeel begin. Het gaat erom dat de patiënt in de praktijk ook echt zijn 

voordeel kan doen met die informatie.

Transparantie vanuit patiëntperspectief  

Om geïnformeerde keuzes te kunnen maken moet de zorggebruiker in-

formatie tot zijn beschikking hebben, met name over de kwaliteit van de 

zorg. En transparantie van die informatie over zorgverleners en behande-

lingen heeft de patiënt nodig om keuzes te kunnen maken. Transparantie 

draagt bij aan een gelijkwaardige relatie tussen arts en patiënt. De arts 

heeft de kennis en informatie, maar moet die als dienstverlener aan de 

patiënt niet voor zichzelf houden. 

 Transparantie over zorginformatie dient ook een ander doel, namelijk 

het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg. Er bestaan kwaliteitsverschil-

len tussen zorgaanbieders. Dat besef brengt de vraag om transparantie met 

zich mee – zeker vanuit het perspectief van de patiënt, maar ook vanuit 

de overheid. Het publiceren van indicatoren die iets over de kwaliteit van 

de zorg vertellen, is immers van belang voor een overheid die controle wil 

houden op de kwaliteit van de zorg. Zorgaanbieders zullen transparant 

moeten zijn bij wijze van publieke verantwoording. 

 Uit onderzoek naar keuzegedrag van zorggebruikers in het buitenland 

bleek dat mensen die wisten van het bestaan van kwaliteitsinformatie, 

deze informatie ook meewegen in hun keuzes met betrekking tot hun 
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zorg.31 Informatie over kosten en productie van zorg wordt al jarenlang 

verzameld. Informatie over verwijscijfers, productie van ziekenhuizen, 

huisartsen en fysiotherapeuten en voorgeschreven medicijnen wordt door 

diverse instanties verzameld en jaarlijks gebruikt door de minister van 

Volksgezondheid om zich te verantwoorden aan de Tweede Kamer. Maar 

patiënten kunnen hier weinig mee. Zij hebben informatie nodig over 

kwaliteit van de zorg, en dan niet alleen op het niveau van een hele sector, 

maar gespecificeerd naar zorgaanbieder, bijvoorbeeld per ziekenhuis of 

huisartsenpraktijk. 

 In de Evaluatie Zorgverzekeringswet in 2014 werd geconstateerd dat 

de transparantie over zorgprestaties momenteel nog laag is. Die kan om-

hoog en daarbij kan de overheid, bijvoorbeeld het Kwaliteitsinstituut van 

het Zorginstituut een rol spelen door kwaliteitsinformatie beschikbaar en 

inzichtelijk te maken, daar waar private partijen dat nog niet doen. De 

verhoogde transparantie zou ook het wenselijke resultaat betekenen dat de 

zorgverzekeraars een steviger onderhandelingspositie ten aanzien van de 

medisch specialisten verkrijgen. Dat komt de zorginkoop ten goede, waar-

van verzekerden zullen profiteren.32

De notie ‘kwaliteit van zorg’   

Diana Delnoij, tegenwoordig directeur van het Kwaliteitsinstituut van het 

Nederlands Zorginstituut, heeft zich als bijzonder hoogleraar Transpa-

rantie in de zorg vanuit patiëntperspectief aan de Universiteit van Tilburg 

beziggehouden met de vraag hoe de keuze-informatie het beste gepresen-

teerd kan worden, zodanig dat die daadwerkelijk een ondersteuning is 

voor het keuzeproces van patiënten. Zij definieerde ‘transparantie vanuit 

patiëntenperspectief ’ als ‘het verschaffen van inzicht in voor de patiënt 

31 Diana Delnoij, Zicht op kwaliteit. Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief. 
Universiteit van Tilburg, 2009, p. 35. M. Faber et al, ‘Public reporting in health care: how 
do costumers use quality-of-care Information?’ Medical Care, 2009, nr 1, pp. 1-8.

32  KPMG Plexus, Evaluatie Zorgverzekeringswet, Amstelveen, 2014, p. 70.
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relevante leveringsvoorwaarden en kwaliteitsaspecten van de zorg.’33 Leve-

ringsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld prijs, verzekeringsdekking, openings-

tijden en wachttijden; kwaliteitsaspecten zijn effectiviteit, veiligheid en 

patiëntgerichtheid. 

 Wie informatie voor de patiënt hanteerbaar wil maken, opdat hij 

inderdaad kan (mee)beslissen over zijn behandeling, moet een bepaalde 

notie zijn van ‘kwaliteit van zorg’ hanteren. Diana Delnoij heeft drie 

aspecten van kwaliteit van zorg benoemd: effectiviteit, veiligheid en pa-

tiëntgerichtheid. Het gaat bij kwaliteit van zorg om de uitkomst van de 

verleende zorg, om de mate waarin zich bij de zorgverlening complicaties 

of fouten voordoen en om het proces: de manier waarop de zorg verleend 

wordt.34 

 Dan blijft de vraag wat ‘voor de patiënt relevant’ is. Dat is uiteindelijk 

een vraag die patiënten zelf alleen kunnen beantwoorden en met dat gege-

ven moeten beleidsmakers rekening houden. Liberalen leggen het primaat 

bij de patiënt: die bepaalt allereerst zelf wat kwaliteit van leven is, en wat 

kwaliteit van zorg is. Er bestaat dus per definitie een zekere spanning tus-

sen het centraal registeren van ‘kwaliteit van zorg’ en het liberale perspec-

tief dat patiënten zelf uitmaken wat zij onder kwaliteit verstaan.  

 Die spanning bestaat nog niet zozeer daar waar met ‘kwaliteit van 

zorg’ de minimum kwaliteit bedoeld wordt waarop de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) toezicht houdt omwille van de patiëntveiligheid. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verzamelt prestatiegegevens van 

ziekenhuizen ten behoeve van haar taak om toe te zien op de minimum 

kwaliteit van de zorg in Nederland. Ziekenhuizen leveren gegevens aan 

voor de IGZ. Jaarlijks publiceert de Inspectie de basisset kwaliteitsindica-

toren waarin per soort ziekte en zorg binnen ziekenhuizen meetlatten zijn 

33  Diana Delnoij, Zicht op kwaliteit. p. 12. 
34  Het proces van zorgverlening is voor de kwaliteit van de langdurige zorg misschien nog 

wel belangrijker dan in de curatieve zorg. We beperken ons hier tot de curatieve zorg.
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geformuleerd om de kwaliteit te meten.35 Vervolgens worden data verza-

meld. Die data zijn openbaar, maar zijn voor de burger nog niet eenvou-

dig bruikbaar om vergelijkingen te kunnen maken tussen ziekenhuizen. 

De zorg en kwaliteit van afzonderlijke specialisten of maatschappen die 

in een ziekenhuis werken is niet vergelijkbaar, omdat veel gegevens niet 

gecorrigeerd worden voor de case mix van patiënten.36 Cijfers worden niet 

gecorrigeerd naar bijvoorbeeld leeftijd, ziektegeschiedenis en kans op over-

lijden aan een aandoening, waardoor het niet mogelijk is die medische 

gegevens te vergelijken. Kortom, inzicht in de minimum kwaliteit van 

zorg wordt verkregen op basis van prestatie-indicatoren van de IGZ, die 

toeziet op de minimum kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg in Ne-

derland. Maar deze prestatie-indicatoren zijn niet per definitie bruikbaar 

als keuze-informatie voor patiënten. 

 Tijdschrift Elsevier publiceert jaarlijks een onderzoek naar de kwaliteit 

van ziekenhuizen aan de hand van de gegevens die bij de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg worden aangeleverd. Het tijdschrift huurt daarvoor 

een onderzoeksbureau in dat de gegevens die bij de IGZ beschikbaar zijn 

op basis van de kwaliteits-indicatoren selecteert en bewerkt.37 Daaruit rolt 

een lijst van beste ziekenhuizen, waarmee de patiënt – en de lezer – ener-

zijds wel bediend wordt – juist omdat het een brede vergelijkende studie 

betreft. Anderzijds is ieder vergelijkend onderzoek beperkt op grond van 

de selectie van gegevens, waaraan onderzoekers welhaast niet ontkomen. 

Daar komt bij dat Elsevier zich niet beperkt tot een vergelijkende studie, 

35  Inspectie voor de Gezondheidszorg, Kwaliteitsindicatoren 2014. Basisset ziekenhuizen, 
Den Haag, 2013. file:///G:/Zorgproject/Basisset%20Kwaliteitsindicatoren%20Ziekenhui-
zen%202014.pdf

36  Dit is overigens ook geen kant-en-klare methode. Afhankelijk van waarvoor men wel/
niet corrigeert komen er natuurlijk andere resultaten uit. Dus er valt ook wel wat voor te 
zeggen om het niet te doen.

37  Elsevier maakt keuzes bij het beoordelen van de gegevens die op basis van een totaal van 
1494 kwaliteits-indicatoren zijn verzameld. Het onderzoek over 2013, met de gegevens 
die in 2014 beschikbaar zijn, baseert zich op 515 indicatoren, betrekking hebbend op 
zaken als veiligheid en effectiviteit van medische zorg, patiëntgerichtheid en transparantie 
over het eigen functioneren. Elsevier, 1 november 2014.
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maar zelf ook een waardeoordeel geeft over de kwaliteit van ziekenhuizen. 

Wanneer we met ‘kwaliteit van zorg’ een breder begrip bedoelen dan de 

minimum kwaliteitseisen zoals getoetst door de IGZ, wordt het centraal 

meten van kwaliteit in liberaal perspectief een stuk lastiger. Liberalen gaan 

er immers vanuit dat in eerste instantie de patiënt zelf bepaalt wat hij 

kwalitatief goede zorg vindt. Iedere patiënt zal zijn eigen afweging maken. 

Hooguit kunnen we bepaalde aspecten van kwaliteit benoemen, zoals 

effectiviteit en patiëntgerichtheid. De meeste patiënten zullen aan derge-

lijke kwaliteitsaspecten waarde hechten, terwijl per patiënt het ene aspect 

zwaarder zal wegen dan het andere. 

 Toch moet er op hoger niveau in ieder geval een begrip van kwaliteit 

van zorg worden gehanteerd om de informatie over zorgverleners en zorg-

behandelingen bruikbaar te maken. Patiënten moeten ook daadwerkelijk 

hun voordeel kunnen doen met die informatie. Het Kwaliteitsinstituut 

van het Zorginstituut Nederland maakt op de website Kiesbeter.nl kwa-

liteitsinformatie van zorginstellingen en zorgverleners voor patiënten in-

zichtelijk en biedt op die manier ondersteuning aan patiënten die een zie-

kenhuis of arts moeten kiezen – niet in de laatste plaats omdat er weinig 

andere vergelijkingsinstrumenten zijn. Indicatoren voor keuze-informatie 

worden ontwikkeld door werkgroepen die zijn samengesteld uit zorgverze-

keraars, zorgaanbieders en patiënten- en consumentenorganisaties, onder 

aanvoering van het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland.  

 De middelen om als burger of patiënt een afgewogen vergelijking 

tussen zorgaanbieders te maken, zijn nog beperkt, terwijl veel prestatie-

gegevens al worden geregistreerd. De burger heeft recht op kwaliteitsin-

formatie, maar het recht houdt in de praktijk nog weinig in als de burger 
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geen vergelijking tussen arts A of B kan maken.38 Iedere vergelijking van 

kwaliteit van zorg draagt het probleem in zich dat patiënten toch verschil-

lend zullen antwoorden als hen gevraagd wordt wat ‘kwaliteit van zorg’ is, 

zoals er ook individuele verschillen bestaan tussen de antwoorden op de 

vraag wat ‘kwaliteit van leven’ is. In de liberale blik op gezondheidszorg 

past het beleidsmakers en zorgverleners om zoveel als mogelijk rekening te 

houden met die individuele verschillen. 

 Op centraal niveau werken met een begrip als ‘kwaliteit van zorg’ is 

dus per definitie problematisch. Bovendien levert het zorgprofessionals 

problemen op in de uitvoering. Het centraal meten van kwaliteit, waarbij 

ambtenaren of zorgverzekeraars bepalen wat ‘kwaliteit’ is, kan al gauw 

leiden tot onwenselijke bureaucratisering en een overdosis aan administra-

tieve lasten, gebaseerd op wantrouwen van de zorgverlener in plaats van 

vertrouwen in de professionaliteit van de beroepsgroep.  

 Het zou wenselijk zijn als meer particuliere partijen werk zouden ma-

ken van het aanbieden van vergelijkende kwaliteitsinformatie – die verder 

reikt dan het noodzakelijke toezicht op de patiëntveiligheid – over de 

curatieve zorg. Goede voorbeelden zijn De Zorgkaart Nederland of Kiesbe-

ter.nl. Daar waar particuliere initiatieven nog niet toereikend zijn, is het 

Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland de geschikte instantie 

om kwaliteitsinformatie beschikbaar en bruikbaar te maken zodat patiën-

ten een vergelijking kunnen maken tussen zorgaanbieders.

Geïnformeerde in plaats van gezamenlijke besluitvorming  

Shared decision making is een veelgebruikt begrip in de gezondheidszorgli-

teratuur. Vergelijkbare begrippen zijn ‘patiëntgerichtheid’, ‘patiënt empo-

werment’ en ‘zelfmanagement’. Het zijn begrippen die op zichzelf weinig  
38 KPMG, p. 70. Een tweede aanbeveling van KPMG was om de minister van VWS een 

aanwijzing te laten doen aan het Kwaliteitsinstituut om samen met zorgaanbieders, verze-
keraars en patientenorganisaties onder regie van het Kwaliteitsinstituut een roadmap op te 
stellen waarin per zorgvraag/diagnose zal worden aangegeven wat de gewenste uitkomsten 
van de zorg zijn. 
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zeggen en voor allerlei interpretaties vatbaar zijn. ‘Patiëntgerichtheid’: 

van wie? ‘Patient empowerment’: door wie? ‘Zelfmanagement’: dankzij 

wie? Dergelijke begrippen passen prima in een zorgstelsel dat niet het 

primaat bij de patiënt zelf legt, maar juist bij anderen, zoals zorgverleners, 

managers of zorgverzekeraars. Daarom stellen wij in deze paragraaf voor 

de term ‘gezamenlijke besluitvorming’ te vervangen voor ‘geïnformeerde 

besluitvorming.’ 

Wat verstaan patiënten onder kwaliteit van zorg?

Er is onderzoek gedaan naar de vraag wat patiënten onder kwaliteit van 
zorg verstaan. De algemene kwaliteitseisen vanuit het perspectief van 
de patiënt zijn samen te vatten in patiëntgerichtheid, effectiviteit en 
veiligheid. Bij patiëntgerichtheid kan men denken aan:

• Toegankelijke zorg, goed en tijdig bereikbaar 
• Goede communicatie en informatie, begrijpelijk en aansluitend bij  
 de behoefte van de patiënt 
• Respectvolle bejegening 
• Regie bij de patiënt, dat wil zeggen zoveel mogelijk behoud van  
 zelf standigheid en het kunnen meebeslissen over de zorg 
• Deskundige medewerkers 
• Organisatie van de zorg die aansluit bij wens en behoefte van de  
 patiënt 
• Continuïteit van zorg, goede samenwerking tussen zorgverleners 
• Effectieve en veilige zorg, bijdragend aan een betere gezondheid  
 en/of kwaliteit van leven 
• Inzicht in de kosten van de zorg en vergoedingen van  
 zorgverzekeraars

Bron: Diana Delnoij, Zicht op kwaliteit, p. 14. Zie aldaar noot 17 en 19. De werkgroep 
meent dat het gerechtvaardigd is twijfels te plaatsen bij kwaliteitsscores als uitkomst van 
vragenlijsten, panels, en individuele gesprekken. Het valt niet uit te sluiten dat die scores 
gemanipuleerd worden, antwoorden van patiënten beïnvloed worden en aldus een goede 
duiding van ‘kwaliteit’ in de weg staat.
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In 2014 bracht het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) de 

publicatie Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt uit.39 Hierin zijn 

interviews opgenomen met artsen, patiënten en hun vertegenwoordigers 

over de manier van besluitvorming rondom de zorgverlening in gevallen 

waarin gezamenlijke besluitvorming niet voor de hand ligt. Het gaat om 

patiënten die bijvoorbeeld nog te jong zijn of zelf niet meer het bewust-

39 Centrum voor Ethiek en Gezondheid, Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt. Reflec-
ties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming. Den Haag, 2014.

‘Shared decision making’

In 2012 bracht het Medical Centre van de Radboud Universiteit Nij-
megen een literatuuronderzoek uit naar de begripsbepaling van ge-
noemde termen. Voor de verkenning van de keuzeruimte voor pati-
enten zijn deze begrippen interessant. Gezamenlijke besluitvorming 
over de behandelmogelijkheden wordt volgens de literatuurstudie 
gekenmerkt door tweerichtingsverkeer tussen arts en patiënt (of de 
vertegenwoordiger daarvan). Gezamenlijke besluitvorming is daar-
mee iets anders dan paternalistische besluitvorming, waarbij infor-
matie van arts naar patiënt gaat. Kenmerkend voor geïnformeerde 
besluitvorming is de uitwisseling van informatie, die leidt tot een ge-
zamenlijk genomen beslissing over diagnostiek, behandeling en zorg. 
 Een zoekactie in de medische internetzoekmachine PubMed, uitge-
voerd in het kader van de literatuurstudie van de Radboud Universiteit, 
laat zien dat 'shared decision making' een term is die in de jaren ’90 
van de vorige eeuw is opgekomen en vooral sinds 2006 gangbaar is. De 
online database bevat geen artikelen uit 1980 met ‘shared decision ma-
king’ in de titel. Er werden ruim 100 artikelen uit de jaren 2001-2005 
gevonden met deze term in de titel en bijna 250 artikelen die tussen 
2006 en 2010 gepubliceerd zijn. Kennelijk is de aandacht in de medi-
sche literatuur voor deze term vooral iets van het laatste decennium.

Bron: Mariëlle Ouwens e.a., Shared Decision Making & Zelfmanagement. Literatuuron-
derzoek naar begripsbepaling, IQ Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, 
2012, p. 38.
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zijn hebben om actief deel te nemen aan besluitvorming.40 Het Centrum 

maakt uit onderzoek van de laatste jaren op dat, hoewel het merendeel 

van de patiënten en hun vertegenwoordigers gezamenlijke besluitvorming 

verkiest boven andere beslismodellen voor een behandeling, sommige pa-

tiënten de besluitvorming over hun behandeltraject toch het liefst geheel 

overlaten aan de arts. Andere patiënten willen de beslissing alleen of met 

hun naasten nemen en niet met de arts. Welke aanpak patiënten verkie-

zen blijkt afhankelijk te zijn van factoren als de fase van het ziekteproces, 

leeftijd, opleidingsniveau, religie en culturele achtergrond. Op basis van 

dergelijk onderzoek formuleert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid 

de aanbeveling dat een arts aan het begin van een behandeltraject met de 

patiënt en zijn naasten bespreekt hoe zij het liefst bij de besluitvorming 

betrokken willen worden en in hoeverre zij geïnformeerd willen worden 

over de behandelopties. Daarbij wordt dan ook aanbevolen om die ge-

sprekken met regelmaat te herhalen, omdat de voorkeuren van de patiënt 

gaande het proces kunnen veranderen.

Als liberalen stellen wij voor af te stappen van de term ‘gezamenlijke be-

sluitvorming’ en in plaats daarvan over ‘geïnformeerde besluitvorming’ te 

praten. ‘Gezamenlijke besluitvorming’ impliceert een minstens even zwaar 

gewicht voor de wens van de arts als die van de patiënt, terwijl de arts de 

dienst verleent en de patiënt moet beslissen. Met geïnformeerde besluit-

vorming bedoelen wij niet besluitvorming door de arts, die voorafgaand 

de patiënt heeft geïnformeerd over zijn behandelwijze, maar andersom: de  

40 Centrum voor Ethiek en Gezondheid, Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt. Reflec-
ties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming. Den Haag, 2014. Het signa-
lement van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid vermeldt dat in de literatuur over 
gezamenlijke besluitvorming de autonome patiënt doorgaans wordt aangemerkt als zowel 
een voorwaarde voor gezamenlijke besluitvorming als een gevolg ervan. Het Centrum 
merkt op dat in de interviews met artsen en patiënten die het heeft gevoerd, het begrip 
autonomie geen leidend principe is geweest en relateert dat aan het feit dat die gesprekken 
zich richtten op de meest kwetsbare patiënten. Wel kwam het streven naar autonomie – of 
zelfstandigheid – in het herstelproces aan de orde.
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Wanneer beslissen niet vanzelf spreekt

Het CEG noteert dat artsen in gesprekken met patiënten over de behan-
deling voor zichzelf drie taken zien: 1) informeren van de patiënt en be-
waken dat hij niet overspoeld wordt door informatie uit andere bronnen, 
2) zicht krijgen op dat wat de patiënt belangrijk vindt en wenst, 3) een be-
handelbeslissing nemen waar alle betrokkenen mee kunnen instemmen.  
 Sommige artsen benadrukken dat van hen verwacht mag worden 
dat zij de uiteindelijke behandelbeslissing nemen. ‘In de eerste plaats 
omdat zij de behandeling al dan niet moeten gaan uitvoeren en dus van 
de zinvolheid doordrongen moeten zijn. In de tweede plaats omdat de 
patiënt de volle reikwijdte van een beslissing minder goed kan over-
zien en te zwaar belast zou worden met de eindverantwoordelijkheid.’ 
 Onder ‘gezamenlijke besluitvorming’ verstaan artsen het nemen 
van een beslissing als team waartoe naast de patiënt ook betrokken 
collega-artsen, verpleegkundigen en therapeuten behoren. Er zijn si-
tuaties waarin het volgens de artsen onmogelijk is de patiënt zelf bij 
de besluitvorming te betrekken. Het gaat dan om jonge kinderen, 
comateuze patiënten of patiënten met een ernstig psychiatrisch pro-
bleem. In die gevallen wordt de naaste familie geïnformeerd over 
de situatie en verwachtingen. Artsen geven aan dat zij meer zeg-
genschap geven aan ouders die een beslissing voor hun kind moe-
ten nemen dan aan partners of kinderen van een volwassen patiënt. 
 Patiënten benadrukken dat zij de expertise van een arts niet hebben 
en wel moeten vertrouwen op de arts. Zij hechten veel waarde aan goede 
informatie over de benodigde behandeling en de vraag waarom die no-
dig is. Ook willen patiënten hun zorgen en angsten kunnen delen met de 
arts. De geïnterviewde patiënten verlaten zich op hun behandelend arts 
bij het kiezen van het behandeltraject, maar leveren zelf ook een aandeel, 
bijvoorbeeld door een goede voorbereiding op een gesprek met de arts.  
 Tijdsgebrek, onvoldoende communicatievaardigheden en irreële 
verwachtingen van de patiënt zijn voorbeelden van factoren die geza-
menlijke besluitvorming van arts en patiënt belemmeren. Wederzijds 
vertrouwen, empathie, eerlijkheid en tijd worden als noodzakelij-
ke voorwaarden gezien voor een gezamenlijk besluitvormingsproces. 
 Artsen vinden het lastig te bepalen welke opties zinvol zijn te be-
spreken en welke opties niet meer. Sommige artsen menen dat het ver-
dedigbaar is een optie niet te noemen als de kans van slagen beperkt 
is, om zo te voorkomen dat bij de patiënt irreële hoop ontstaat. Een 
vergelijkbaar dilemma doet zich voor als de arts weet dat er een betere 
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patiënt die een besluit neemt op grond van informatie die hij van zijn arts 

krijgt aangereikt. 

 De vraag wat wel of niet onderzocht en behandeld moet worden, net 

als de vraag wat de ‘kwaliteit van leven’ is, is in eerste en laatste instantie 

een vraag is die door de patiënt – en niet door de arts – beantwoord moet 

worden. Wat ons betreft hebben artsen niet tot taak om een beslissing te 

nemen waar alle betrokkenen mee kunnen instemmen. Het gaat erom 

dat de patiënt een eigen beslissing kan nemen – uitzonderingen waarin 

het niet mogelijk is de instemming van de patiënt te checken daargelaten. 

Het uiteindelijke doel is dat de patiënt, zo hij wil in overleg, een beslissing 

over zijn zorg kan nemen. Uiteraard kan dat een beslissing zijn om verdere 

behandelkeuzes aan de arts over te laten. Wat ons betreft moet de patiënt 

niet kiezen, maar hij moet wel kunnen kiezen. Het is mooi als alle partijen 

zich in die beslissing kunnen vinden, maar dat is geen doel op zich. 

 

4.2 Standpunten en aanbevelingen  

De patiënt bepaalt wat hij onder kwaliteit verstaat; informatie en 

zorgaanbieder ondersteunen de patiënt  

De overheid heeft vanuit een liberaal perspectief een taak op het gebied 

van het toezicht op de kwaliteit van de zorg, maar die is bedoeld als 

kwaliteitswaarborg: toezicht op minimale kwaliteit ten behoeve van de 

patiëntveiligheid. Voor overige keuzes in de zorg bepaalt de patiënt zelf in 

behandeloptie bestaat, maar die niet vergoed wordt door de zorgverze-
keraar. Sommige artsen vragen zich af of zij die optie moeten noemen, 
terwijl zij weten dat de patiënt de kosten waarschijnlijk niet zelf kan 
opbrengen. Zij werpen de vraag op of daarmee niet een sterk gevoel van 
onrechtvaardigheid wordt opgeroepen?

Bron: Centrum voor Ethiek en Gezondheid, Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt. 
Reflecties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming. Den Haag, 2014, p. 78
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eerste instantie wat hij of zij onder kwaliteit verstaat. Beleidsmakers in de 

zorg en onderzoekers van de kwaliteit van zorg dienen daarmee rekening 

te houden.  

 De mate waarin de patiënt zelf iets over zijn zorg te zeggen heeft zou 

bovendien een indicator van kwaliteit moeten zijn. Zelfs als de patiënt de 

beslissingen verder wil overlaten aan de arts, moet de patiënt dat – voor 

zover de omstandigheden dat toelaten – eerst zelf hebben kunnen aangeven. 

 

Particuliere initiatieven en de overheid maken keuze-informatie voor 

patiënten beschikbaar  

Het is een taak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg toe te zien op 

de minimum kwaliteit van de gezondheidszorg. Richtlijnen voor mini-

mum kwaliteitseisen moeten door de medische wereld zelf worden opge-

steld op basis van vertrouwen in de inhoudelijke expertise van de beroeps-

groep. Wat daar bovenop nog onder kwaliteit wordt verstaan bepaalt in 

eerste instantie de patiënt zelf en is daarom wat ons betreft niet primair 

een taak van de overheid. Vanwege de verschillende visies op ‘kwaliteit van 

zorg’ is het per definitie lastig om op centraal niveau te werken met deze 

notie. Bovendien leidt centrale kwaliteitsmeting al snel tot ongewenste 

bureaucratisering voor zorgprofessionals en een overdosis aan administra-

tieve lasten.  

 Particuliere initiatieven kunnen kwaliteitsinformatie (die verder reikt 

dan de minimum kwaliteitseisen) beschikbaar en bruikbaar voor patiënten 

maken. Zorgkaart Nederland en Elsevier zijn hier voorbeelden van. De 

werkgroep verwacht dat een website waarop ervaringen van patiënten met 

zorgverleners worden bijgehouden een aanwinst zou zijn.  

 Het aanbod is evenwel nog beperkt en voor de patiënt is het nog 

steeds lastig om een vergelijking tussen arts A of B en ziekenhuis X of Y te 

maken. Daarom moedigen wij het Kwaliteitsinstituut van het Zorginsti-
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tuut Nederland aan om eveneens bij te dragen aan het beschikbaar maken 

van de keuze-informatie voor patiënten. 

Behandelplan: evidence based en second opinion  

Bij het bespreken van het behandelplan zou de arts alle uitvoerbare opties 

aan de patiënt moeten voorleggen, inclusief alle voor- en nadelen daarvan, 

de verwachte effectiviteit en risico’s, zoveel mogelijk gespecificeerd naar 

aantallen of percentages, mits die evidence based zijn, dat wil zeggen dat 

de uitvoering van een behandeling gebaseerd is op de best beschikbare 

informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het is niet aan de arts 

om te bepalen of een zekere behandeloptie een reële optie is, evenmin of 

het wenselijk is die optie te noemen. Per definitie kan alleen de patiënt dat 

weten, en niet de arts. Ook van niet-verzekerde behandelingen moet een 

patiënt op de hoogte worden gesteld, net als van eventuele behandelingen 

die niet in Nederland worden aangeboden, maar wel in het buitenland – 

voor zover de arts daar zelf kennis van heeft. Het moet iemand vrij staan 

te kiezen voor alternatieve geneeswijze die niet evidence based is, maar 

dergelijke zorg past niet in het verplichte basispakket. Het staat de zorg-

verzekeraar vrij vergoeding al dan niet in een aanvullende verzekering aan 

te bieden. 

 De overheid mag zich bemoeien met minimum kwaliteit en patiëntvei-

ligheid; een waarschuwing voor overschatting van de term evidence based 

is daarom op zijn plaats. Van een groot deel van de verleende zorg is na-

melijk onbekend of die effectief is.41 En de beste behandeling voor een in-

dividuele patiënt is nooit louter af te leiden uit statistiek. Bovendien, zelfs 

41 Sjoerd Repping, hoogleraar humane voortplantingsbiologie aan de Universiteit van 
Amsterdam, haalde in zijn Dies rede in januari 2015 het British Medical Journal aan. Het 
Engelse tijdschrift heeft ruim 3000 behandelingen opgedeeld naar zinnigheid. ‘Daaruit 
bleek dat voor de helft van alle medische interventies een fatsoenlijke wetenschappelijke 
onderbouwing ontbreekt.’ Het is niet gezegd dat deze behandelingen per definitie zinloos 
zijn, maar vanuit wetenschappelijk oogpunt weet men dat dus niet. file:///F:/Zorgproject/
Discussiestukken/prezi-diesrede-sjoerd-repping.pdf; https://prezi.com/duyzvcyhwaay/
kpmg-zelflerende-gezondheidszorg/
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als evident is dat een bepaalde behandeling in wetenschappelijk opzicht 

de beste is, blijft het de vraag of dat ook de behandeling is die de patiënt 

wenst. Hij heeft het immers in ons liberale model voor besluitvorming 

(geïnformeerde besluitvorming in plaats van gedeelde besluitvorming) 

voor het zeggen. 

 Bij de behandelopties hoort ook het recht op de second opinion. De 

werkgroep pleit voor het behoud van het recht op de second opinion in de 

vergoede zorg van het basispakket van de zorgverzekering. In het vorige 

hoofdstuk hebben wij laten zien dat de verplichte basiszorgverzekering 

wat ons betreft bedoeld is voor zorg die zowel onvoorzien als onbetaalbaar 

is. De verplichting om een zorgverzekering af te sluiten wordt discutabel 

zodra de verzekering om financiële redenen niet nodig is, of zodra de 

zorg weliswaar duur is, maar voorzienbaar – wat inhoudt dat burgers c.q. 

patiënten hadden kunnen sparen voor hun eigen zorg, zoals we sparen 

voor allerlei zaken die bij de natuurlijke levensloop horen. Beperking 

van de keuzeruimte binnen de verplichte basiszorgverzekering is wat de 

werkgroep betreft verdedigbaar: het is zorg die door het collectief betaald 

wordt. De second opinion vormt in onze ogen een belangrijk instrument 

voor de patiënt om de eigen keuzeruimte te bewaren. Overigens zou het 

de patiënt ook vrij moeten staan een derde of vierde mening in te winnen, 

maar wij vinden niet dat ook die nog door de medeburger betaald zou 

hoeven te worden.

Splitsen van diagnose en behandeling  

De werkgroep beveelt aan dat in de curatieve zorg de fase van diagnose 

en de fase van behandeling uit elkaar worden getrokken. Op die manier 

wordt helder dat de patiënt keuzes heeft en hij ondanks de geconstateerde 

ziekte niet in een onbedwingbaar proces terecht is gekomen dat hij slechts 

lijdzaam kan ondergaan. De ene arts stelt een diagnose en biedt de patiënt 

een map met foto’s en uitslagen aan. Daarmee kan de patiënt op zoek 
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gaan naar een behandelend arts, of desgewenst eerst een second opinion bij 

een andere diagnosticerende arts inwinnen. In dit model kan een patiënt 

niet direct bij een behandelend arts terecht, zonder eerst bij een diagnos-

ticerend arts te zijn geweest, waarmee we voorkomen dat kosten of werk-

druk onnodig opgevoerd zouden worden. De aanbeveling om diagnose en 

behandeling uit elkaar te trekken betreft niet de huisartszorg. 

 Het splitsen van de fase van diagnose en behandeling in de curatieve 

zorg markeert ook het eigendom van de patiënt over zijn patiëntendossier. 

Hoewel de patiënt in juridisch opzicht eigenaar is van zijn dossier – en 

alleen de behandelend arts daar inzicht in mag hebben –, lijkt het er in 

de praktijk vaak nog op dat de arts de eigenaar is, die de patiënt eventu-

eel laat meekijken. Het splitsen van diagnose en behandeling impliceert 

hervorming van de huidige declaratiesysteem voor medisch specialistische 

zorg (DOT/DBC).  

 

Het recht om niet te weten  

Wij benadrukken dat de patiënt bij het proces van diagnose ook in de 

gelegenheid moet worden gesteld om ‘niet te weten’. Bij het proces van 

geïnformeerde besluitvorming in de curatieve zorg hoort wat ons betreft 

ook dat de arts, voordat hij de diagnose bekend maakt, met de patiënt 

overeenkomt welke (soort) informatie hij wel of niet openbaart. Informa-

tie als een procentuele kans op een hartinfarct na het zeventigste levensjaar 

kan het leven van een patiënt aanzienlijk verstoren en is wellicht geen 

noodzakelijke informatie om de directe zorgvraag te beantwoorden. Ook 

in dit opzicht voert de patiënt de regie. 
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4.3 Kortom: de positie van de patiënt in de curatieve zorg  

* Het recht op keuze-informatie voor de patiënt is in liberaal opzicht een 

vanzelfsprekendheid. Belangrijk is dus dat de patiënt in de praktijk ook 

echt wat aan dit recht heeft. Dat is in de praktijk nog niet het geval. Een 

patiënt kan nauwelijks een goede vergelijking maken tussen arts A en B 

of ziekenhuis X of Y als hij een medisch specialistische behandeling moet 

ondergaan.  

* ‘Kwaliteit van zorg’ wordt in de eerste plaats gedefinieerd door de pati-

ent zelf. Zoals er individuele verschillen bestaan in de antwoorden op de 

vraag wat ‘kwaliteit van leven’ is, geldt dat ook voor ‘kwaliteit van zorg’. 

Het past beleidsmakers en zorgverleners om zoveel als mogelijk rekening 

te houden met de individuele patiënt.  

* De overheid bewaakt de minimum kwaliteit van de gezondheidszorg, in 

het kader van de patiëntveiligheid. Het ‘brede’ begrip van kwaliteit vullen 

individuen zelf in en hoeft dus niet door de overheid te worden gemeten. 

Particuliere initiatieven kunnen voorzien in de behoefte naar meer inzicht 

in de kwaliteit van zorgaanbieders, bijvoorbeeld via vergelijkingswebsites 

waarop patiënten hun ervaringen delen.  

* Wij gebruiken liever de term ‘geïnformeerde besluitvorming’ dan het 

populaire ‘gezamenlijke besluitvorming’. De patiënt neemt een besluit, op 

grond van de informatie die de arts hem aanreikt. 

* De arts dient alle mogelijke behandelopties – mits evidence based – aan 

de patiënt voor te leggen, ook bijvoorbeeld als die niet door hemzelf kun-

nen worden uitgevoerd, of niet gedekt worden door de zorgverzekering 

van de patiënt. Het is de patiënt en niet de arts die bepaalt wat voor hem 

behandelopties zijn. 

* Het recht op een second opinion hoort in de verplichte zorgverzekering 

voor elementaire zorg thuis. 

* Bij geïnformeerde besluitvorming hoort ook dat de patiënt het recht 
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heeft om ‘niet te weten’, als hij daarvoor kiest. 

* De fases van diagnose en behandeling moeten uit elkaar worden getrok-

ken. De patiënt heeft zo beter de kans om de regie over zijn zorg in eigen 

hand te houden.
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5. Conclusies en aanbevelingen

Hoe verhouden vanuit liberaal perspectief individuele keuzevrijheid en 

collectiviteit zich tot elkaar binnen de curatieve gezondheidszorg in Ne-

derland? Dat is de vraag die in deze politiek-wetenschappelijke stelling-

name centraal staat. Hoewel het strikte onderscheid tussen curatieve zorg 

(‘cure’) en langdurige zorg (‘care’) in de praktijk verdwijnt, heeft de werk-

groep zich beperkt tot de curatieve zorg. De gezondheidszorg is nu nog 

wel naar dat onderscheid georganiseerd. De werkgroep plaatst de situatie 

zoals die nu is in liberaal perspectief, en sluit daarom aan bij het nog altijd 

bestaande onderscheid tussen de curatieve en langdurige gezondheidszorg.

Een liberale visie op de positie van patiënt en verzekerde in de curatieve 

gezondheidszorg is gebaseerd op het beginsel dat ieder individueel men-

senleven ultieme waarde heeft. Uit dat beginsel vloeit voort dat liberalen 

sterk hechten aan het eigen domein (de individuele vrijheid) waarbinnen 

mensen keuzes maken die hun persoonlijke levenssfeer aangaan. Gezond-

heidszorg valt daar zonder twijfel onder. Met andere woorden: keuzevrij-

heid van patiënten en verzekerden is een belangrijk principe dat direct 

voortvloeit uit de fundamenten van het liberale gedachtegoed. 

 Uit de ultieme waarde van ieder individu leiden liberalen ook het 

beginsel van sociale rechtvaardigheid af. De individuele vrijheid moet 

niet begrepen worden als een absolute waarde, maar als een waarde die 

is afgeleid van de ultieme waarde van ieder individueel mensenleven. De 

overheid heeft een inspanningsverplichting om de gezondheidszorg voor 

iedere burger toegankelijk te houden en op de kwaliteit, c.q. patiënt-

veiligheid, van de gezondheidszorg toe te zien. De verplichting om een 

basiszorgverzekering af te sluiten is in liberaal opzicht te verdedigen. Die 

verplichte zorgverzekering is evenwel een beperking van het eigen domein 
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van burgers. Alleen al daarom moet de verplichte zorgverzekering door 

liberalen steeds kritisch onder de loep genomen worden.

Het zicht op wie wat geeft, neemt en ontvangt binnen de curatieve ge-

zondheidszorg is verstoord. Ten eerste hebben burgers nauwelijks inzicht 

in de premiegelden die zij werkelijk betalen. Zij betalen niet alleen hun 

maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar, maar eveneens bijvoorbeeld 

via hun werkgever een inkomensafhankelijke premie. Ten tweede verstoort 

ook de verzekeraar, die als intermediair tussen verzekerde en zorgaan-

bieder fungeert, het zicht op de kosten en geleverde zorg in de curatieve 

gezondheidszorg. Verzekeren heeft als effect dat een scheef beeld ontstaat 

van de daadwerkelijke kosten van de zorg. Dat komt onder andere door-

dat er rekening mee moet worden gehouden dat burgers kosten declare-

ren die zij zonder verzekering prima zelf hadden kunnen betalen, of dat 

burgers extra risicovol gedrag vertonen of onnodige zorg gebruiken in het 

besef dat zij toch wel verzekerd zijn. Dit levert bovendien extra zorgkosten 

op, die verdeeld moeten worden over alle verzekerden, maar die individu-

ele verzekerden niet direct in hun portemonnee voelen. 

 De verplichte zorgverzekering is voor liberalen alleen te rechtvaardi-

gen voor wat de werkgroep elementaire zorg noemt. Elementaire zorg is 

in ieder geval geen zorg die tegelijkertijd redelijkerwijs door burgers uit 

eigen middelen kan worden betaald en te voorzien is; met andere woor-

den: zorg waarmee men redelijkerwijs rekening kan houden. Een verze-

kering is primair voor onvoorziene en onbetaalbare kosten bedoeld. Een 

zorgverzekering wordt rechtvaardiger naarmate deze de zorg vergoedt die 

evident moet worden verleend op grond van de waarde die liberalen aan 

ieder individueel mensenleven toekennen. Het gaat dus om noodzakelijke, 

onbetaalbare en onvoorziene zorg. Welke type zorg exact onder elemen-

taire zorg valt en dus past in het pakket van de basiszorgverzekering is een 

belangrijke politieke vraag. Het huidige basispakket bevat in ieder geval 
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zorg die door de werkgroep als niet-elementair wordt ingeschat. In liberaal 

opzicht dient de verplichte basisverzekering een minimum verzekering te 

zijn, die burgers zoveel ruimte als mogelijk biedt om daarnaast naar eigen 

inzicht de financiering van hun zorg regelen.

De keuze die de burger maakt met betrekking tot zijn zorgverzekering 

heeft invloed op de opties die hij heeft zodra hij patiënt is. Een verzekerde 

die voor een lagere premie van een naturapolis of budgetpolis kiest, kan 

bij minder zorgverleners en zorginstanties terecht voor (totale) vergoeding 

van zijn zorg. Die beperking van de keuzeruimte is – niettegenstaande de 

inspanningsverplichting van de overheid om gezondheidszorg toegankelijk 

te houden – verdedigbaar, omdat de totale gezondheidszorg in grote mate 

uit collectieve middelen wordt betaald.  

 Uit de ultieme waarde van ieder individueel mensenleven vloeit ook 

het belang voort van het eigen domein (de individuele vrijheid) van pati-

enten, waarbinnen zij hun zorg zoeken en ontvangen. De zorgverlening 

moet worden afgestemd op de wensen van de patiënt. Het recht op infor-

matie op grond waarvan patiënten keuzes kunnen maken met betrekking 

tot hun zorg is voor liberalen niet meer dan een vanzelfsprekendheid.  

 Omdat liberalen het individu als uitgangspunt nemen, is ‘kwaliteit van 

zorg’ een problematische notie. Kwaliteit is een multidimensionaal begrip: 

effectiviteit, veiligheid, patiëntgerichtheid, tijdigheid, doelmatigheid et 

cetera zijn allemaal dimensies van kwaliteit. Die dimensies zijn op zichzelf 

universeel. Maar de waarde die mensen aan die dimensies toekennen, is 

individueel bepaald. Voor de één gaat veiligheid boven alles; de ander is 

bereid wat meer risico’s toe te staan in ruil voor meer patiëntgerichtheid. 

Beleidsmakers in de zorg dienen met de factor individualiteit rekening te 

houden. 

 De taak van de overheid ligt bij het toezicht op de patiëntveiligheid. 

De overheid is toezichthouder op de minimum kwaliteit van de curatieve 
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zorg, omwille van de patiëntveiligheid. Burgers dienen inzicht te hebben 

in de resultaten van dat toezicht op de minimum kwaliteit. Wat daar 

bovenop nog onder kwaliteit wordt verstaan, is individueel bepaald. De 

keuze-informatie die patiënten nodig hebben om een keuze voor arts of 

ziekenhuis te maken kan dan ook het beste door private initiatieven (zoals 

de Zorgkaart Nederland of Elsevier) worden aangedragen. We moeten wel 

constateren dat dergelijke keuze-informatie nog zeer beperkt beschikbaar 

en bruikbaar is voor patiënten. Wie een operatie staat te wachten kan 

nauwelijks een vergelijking maken tussen arts A en B, of ziekenhuis X en 

Y. De overheid, in de vorm van het Kwaliteitsinstituut van het Zorginsti-

tuut Nederland, mag wat de werkgroep betreft door de minister worden 

aangemoedigd om bij te springen, zodat het daadwerkelijk mogelijk wordt 

dat patiënten kunnen kiezen. 

Individuele keuzevrijheid staat bij liberalen hoog in het vaandel op grond 

van het primaire liberale beginsel dat ieder individueel mensenleven ul-

tieme waarde heeft. Die individuele keuzevrijheid voor de burger staat in 

de curatieve gezondheidszorg echter onder druk, nu voor de burger (als 

verzekerde) de verhouding tussen betaalde zorgkosten en daadwerkelijk 

ontvangen zorg verloren raakt, en het de burger (als patiënt) in diverse 

opzichten ontbreekt aan regie over zijn eigen zorg. Wij vinden niet dat 

iedere patiënt moet kiezen, maar wel dat hij moet kunnen kiezen als het 

om zijn gezondheidszorg gaat.

 De werkgroep beveelt daarom onder meer het volgende aan:

•	 Houd als beleidsmakers en zorgverleners rekening met de factor 

‘individualiteit’ als het gaat om het begrip ‘kwaliteit van zorg’. 

Wat onder ‘kwaliteit van zorg’ (alles wat méér is dan de mi-

nimum kwaliteit in het kader van de patiëntveiligheid) wordt 

verstaan, is afhankelijk van de beleving van kwaliteit van leven, 
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en wordt dus primair door de patiënt zelf bepaald. Verzekeraars 

hebben weliswaar indicatoren die inzicht geven in de kwaliteit 

van zorg en zorgprofessionals hebben de inhoudelijke expertise 

om iets over de kwaliteit te kunnen zeggen. Het is echter maar 

de vraag of het begrip ‘kwaliteit’ dat de zorgverzekeraar, zorgpro-

fessional of welke andere instantie ook hanteert, overeenkomt 

met dat wat de patiënt onder kwaliteit verstaat.

•	 Vergroot de transparantie van kwaliteits- en prijsinformatie van 

zorgaanbieders. Het recht op keuze-informatie voor de patiënt 

is in liberaal opzicht een vanzelfsprekendheid. Aan dat recht 

hebben patiënten in de praktijk echter nog weinig, omdat veel 

kwaliteitsinformatie nog niet bruikbaar is om een vergelijking te 

maken. Vanwege de factor ‘individualiteit’ genieten private initi-

atieven de voorkeur om keuze-informatie beschikbaar te maken. 

Nu dat echter nog beperkt gebeurt, verdient het aanbeveling 

dat het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland 

bijspringt, zodat het recht op keuze-informatie voor patiënten 

bruikbaar wordt.

•	 Trek de fases van diagnose en behandeling uit elkaar. De pati-

ent heeft zo beter de kans de regie over zijn zorg in eigen hand 

te houden. Deze aanbeveling impliceert dat het DOT/DBC 

systeem voor financiering van specialistische zorg moet worden 

omgevormd.

•	 Stop met het gebruik van de term ‘gezamenlijke besluitvorming’. 

‘Geïnformeerde besluitvorming’ drukt beter uit dat de patiënt 

een besluit neemt en dat informatie die de zorgaanbieder hem 

aanreikt daarbij ondersteunend kan zijn. Bij geïnformeerde be-

sluitvorming hoort ook dat de patiënt het recht heeft om ‘niet te 
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weten’, als hij daarvoor kiest.

•	 Voer een fundamentele discussie op liberale gronden over de 

inhoud van het basispakket van de verplichte zorgverzekering. 

Voor niet-elementaire zorg is daarin geen plaats. Zorg wordt 

minder elementair naarmate die beter te voorzien en beter be-

taalbaar is. 

•	 Voer een verplichte eigen bijdrage in voor elk bezoek aan de 

huisarts. Een andere mogelijkheid is het huisartsbezoek onder 

het eigen risico van de basisverzekering te laten vallen.

•	 Voer een verplichte eigen bijdrage in voor elk bezoek aan een 

medisch specialist.

•	 Stop de huisarts te beschouwen als een ‘poortwachter’ in ons 

stelsel voor gezondheidszorg. De (goedkopere) huisarts kan een 

gids zijn voor verder zorggebruik bij medisch specialisten. Het 

is aan de patiënt te bepalen of hij van die gidsfunctie gebruik 

wenst te maken.

•	 Houd het recht op een second opinion in het basispakket.
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Curatorium  
drs. F.A. Engering (voorzitter)  
prof. dr. J.A. Bruijn  
mw. prof. dr. H.M. Dupuis  
dhr. M.G.J. Harbers  
mw. F. Hendricks MSc  
dhr. H. Keizer  
mw. mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut  
dr. R.P.H.M. Mattijsse  
dhr. R. Reibestein  
prof. dr. ir. Th. de Vries  
mr. J.G.C. Wiebenga  

prof. dr. M.L.J. Wissenburg 

 

Directeur  

dr. P.G.C. van Schie 
 

De Stichting is in 1954 ontstaan uit de behoefte die in liberale kringen 

werd gevoeld aan een instelling die wetenschappelijke studies verricht naar 

diverse maatschappelijke vraagstukken, zonder gebonden te zijn aan een 

bepaalde dogmatiek of godsdienst.  

 Doel en middelen zijn volgens de statuten: ‘De stichting heeft ten 

doel om op wetenschappelijk verantwoorde wijze, vraagstukken van maat-

schappelijk belang, in het bijzonder die van staatkundige, sociale, econo-

mische of juridische aard, te onderzoeken met de liberale beginselen als 

uitgangspunt, zulk een onderzoek te bevorderen en over zodanige vraag-

stukken voor te lichten. Dit doel wordt nagestreefd ten behoeve van het 

liberalisme in het algemeen en mede ten behoeve van de (…) “Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie”. De stichting tracht dit doel te bereiken 

door al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevor-

derlijk kan zijn.’
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Politiek-wetenschappelijke Stellingname

De Politiek-wetenschappelijke Stellingnamen (P.S.-reeks) hebben als doel op 

korte en bondige wijze over uiteenlopende maatschappelijke kwesties helde-

re en praktische (beleids-)aanbevelingen te formuleren. Aanvullend op onze 

Geschriftenreeks hoopt de TeldersStichting zo aan actuele kennis op toegan-

kelijke wijze wetenschappelijke en ideologische verdieping te geven.

P.S. 1  Arbeidsmarkt openbreken voor jongeren, 2013  € 6,00

P.S. 2  Kunnen kiezen. Vrijheid, keuzes en rechtvaardigheid   

  in de curatieve gezondheidszorg, 2015 € 6,00
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