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Het is een misverstand te menen dat per 1 januari 2006,
met de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet
(Zvw),1 de marktwerking in de gezondheidszorg haar in -
trede heeft gedaan. Marktwerking heeft de Nederlandse
zorg namelijk altijd gekend. 
Van een markt is sprake als er vraag is naar producten of

diensten, en die producten of diensten ook aangeboden
worden. Naar gezondheidszorg is altijd vraag geweest, en
hulpverleners die aan deze vraag tegemoet wilden komen
zijn er ook immer geweest. En hoewel de afnemers van
hun producten en diensten deze liever niet nodig zouden
hebben, geen unieke eigenschap van de gezondheidszorg
maar een die gedeeld wordt met de diensten en producten
van begrafenisondernemers, echtscheidingsadvocaten en
belastingadviseurs, hebben de meeste hulpverleners met
hun activiteiten altijd in hun inkomen voorzien. Hoe zorg-
zaam en barmhartig aanbieders van gezondheidszorg ook
altijd geweest zijn, omzet maken was steeds nodig. Om het
hoofd boven water te houden, moesten de inkomsten de
kosten altijd overstijgen.2

Voor gezondheidszorg wordt (en is) bijna altijd betaald.
Ook de verzekering tegen ziektekosten vindt in ons land
zijn basis in particulier initiatief, in de markt zo men wil.
Op de behoefte van burgers die het risico van ondraaglijke
ziektekosten wilden mitigeren, werd ingespeeld door ver-
zekeraars (aanvankelijk ziekenfondsen) die hun de moge-
lijkheid boden tegen een geringe, vaste premie gebruik te
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maken van (voornamelijk) huisartsenzorg. Anders dan
men wel denkt is het ziekenfondswezen in Nederland tot
ontwikkeling gekomen zonder enige overheidsbemoeien-
is. Het ziekenfondswezen, dat steeds nagestreefd heeft
voor zoveel mogelijk mensen de toegang tot de gezond-
heidszorg te waarborgen, heeft geheel en al in de markt
zijn vorm gekregen. 
Deeerste ingreepvanoverheidswegeinhetziekenfonds-

wezenvondplaats tijdensdebezetting. InhetZiekenfonds-
besluit 1941 werden de contracteerplicht en de loongrens
‘wettelijk’ verankerd. Met het eerste werd tegemoetgeko-
menaandewensvandeartsen: zijwildennietdatdezieken-
fondsen hen zouden laten concurreren. Met de vastlegging
van de loongrens werd het duale bestel (‘ziekenfonds/par-
ticulier’) in het leven geroepen dat het Nederlandse stelsel
van gezondheidszorg decennialang heeft gekenmerkt.
Nadien beperkte de overheid de marktwerking door het
pakket te uniformeren, de ziekenfondsen te regionaliseren
en de premieheffing inkomensafhankelijk te maken. In de
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw werd ten slotte gekozen
voor verregaande aanbod– en prijsregulering, en kregen
particuliere ziektekostenverzekeraars een acceptatieplicht
opgelegd ten aanzien van bepaalde risicogroepen.3

De zorg is géén markt. Met die leuze startte in het najaar van
2004 een actiegroep van honderd werkers en deskundigen
uit de gezondheidszorg, waarbij zich ruim een jaar later,
kort voor de stelselwijziging dus, meer dan tienduizend
mensen, afkomstig uit de zorg en daarbuiten, hadden aan-
gesloten. De initiatiefnemers van De zorg is géén markt
waren zich van het bovenstaande zeer bewust en hadden
niet het voornemen geschiedvervalsing te plegen: de histo-
rische rol van de markt in de zorg werd ontkend noch ge -
bagatelliseerd. Evenmin stelden zij zich op het principiële
standpunt dat de gezondheidszorg een overheidsaange -
legenheid is. Dat marktwerking ook in de gezondheids-
zorg heilzame effecten kan hebben werd nimmer betwist.
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Het ging de tegenstanders van de stelselwijziging dan ook
om iets anders. Met de leuze De zorg is géén markt werd
veeleer de vrees voor gelijkschakeling tot uitdrukking ge -
bracht, van de gezondheidszorg met andere sectoren van
de economie.4 Hun zorgen betroffen de miskenning van
de eigenmoraliteit van de gezondheidszorg die uit de kabi-
netsvoornemens sprak. In de context van de zorg heeft
ook het begrip ‘solidariteit’ namelijk een heel eigen in -
houd, en precies deze dreigde teloor te gaan. 
In het hiernavolgende zal ik trachten te achterhalen wat

nu precies in de gezondheidszorg onder solidariteit moet
worden verstaan. Zoals zal blijken wordt de inhoud van
dat begrip geheel en al bepaald door de inhoud die in deze
context gegeven is aan weer een ander wezenlijk begrip,
namelijk dat van rechtvaardigheid. Ten slotte zal ik beto-
gen dat de termen ‘rechtvaardigheid’ en ‘solidariteit’ hun
specifieke betekenissen in de gezondheidszorg ontlenen
aan het bijzondere goed dat gezondheid nu eenmaal is. 

‘houdbare’  sol idar iteit

Solidariteit blijkt geen tegenstanders te kennen. Of de her-
vormingsmaatregelen nu de sociale zekerheid, de oude-
dagsvoorziening dan wel de ontwikkelingssamenwerking
betreffen, steeds doen zowel voor- als tegenstanders een
beroepopsolidariteit.Ook indedebattenoverde toekomst
van het Nederlandse stelsel van gezondheidszorg is dat het
geval. Zo was het de voorstanders van de Zvw naar eigen
zeggen nimmer slechts om de ‘betaalbaarheid’ van de zorg
te doen. Ter rechtvaardiging van de stelselwijziging wezen
zij steeds op de medische noden van toekomstige genera-
ties. Ook de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (rvz )
deed dat in de aanloop naar de stelselwijziging. 
Teneinde de toekomstige problemen van het stelsel het

hoofd te bieden, stelde dit adviesorgaan in Houdbare soli-
dariteit in de gezondheidszorg (2005) een beleidsstrategie
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voor van meer ‘geclausuleerde’ solidariteitsoverdrachten.5

Naar het oordeel van de rvz zouden het belonen van
gezond gedrag, zorgsparen en premiedifferentiatie serieus
overwogen moeten worden. Ook deze raad verdedigde
zijn voorstellen met een beroep op solidariteit. Het is even-
wel zeer de vraag of deze voorstellen recht doen aan de
specifieke betekenis die solidariteit heeft in de gezond-
heidszorg.
In zijn rapport was het de rvz primair te doen om de

vraag naar de basisvoorwaarde(n) waaraan moet worden
voldaan om een houdbare solidariteit in de zorg op de lan-
gere termijn te garanderen en de mogelijkheden om hier-
aan vorm te geven. Vervolgens wilde de Raad zicht krijgen
op de beleidsstrategieën die gebruikt kunnen worden om
de gevonden uitgangspunten te realiseren en de balans tus-
sen solidariteit en de daarmee gemoeide kosten in stand te
houden.
De vragen die de rvz zich stelde, ontleenden hun rele-

vantie aan bepaalde maatschappelijke trends en ontwik -
kelingen. Hierover deed de Raad uitspraken waarvan de
juistheid maar door weinigen wordt betwist. Zo wees hij
op de sterke stijging van de reële zorguitgaven. Deze zijn
sinds de Tweede Wereldoorlog sterk gestegen en leggen
een steeds groter beslag op het bruto binnenlands product
(bbp ). Bedroeg het beslag van de zorgkosten op het bbp
nog 3,3 procent in 1953, in 2003 was dit opgelopen tot 12,6
procent. Tussen 2002 en 2004 is meer dan 24 procent van
de groei van het bbp opgegaan aan extra zorg. In 2003 ging
bijna de helft van elke nominale extra euro die dat jaar in
Nederland werd verdiend naar de gezondheidszorg.
Het moge duidelijk zijn dat de sterke groei van de zorg-

uitgavenleidt toteenverdringingvandeoverigebestedings-
mogelijkheden die vanuit de groei van het bbp worden ge -
financierd, zoals pensioenen, sociale zekerheid, onderwijs
en koopkracht. De rvz becijferde bovendien dat de huidi-
ge budgettaire druk ook in de toekomst zal blijven bestaan.
In alle scenario’s zal de groei van de gezondheidszorg een
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groot deel van de groei van het nominale bbp gaan beslaan.
In het scenario met de geringste economische groei zal 
in het jaar 2010 de groei van de zorgkosten 18 procent van
de nominale groei van het bbp beslaan, en 26 procent in
2040.6

Voorts signaleerde de rvz een achterblijvende groei
van het besteedbaar inkomen van de burgers. De reële
inkomens per inkomenstrekker stagneren en veel huishou-
dens kunnen hun reële koopkracht door verder toenemen-
de arbeidsparticipatie niet verder verbeteren. Daarnaast
zijn individualisering, differentiatie en emancipatie in de
samenleving steeds manifester geworden. Zo is de cultu-
rele diversiteit significant toegenomen en blijkt het peil
van zorgconsumptie van de ‘nieuwkomers’ beduidend
hoger te liggen dan bij autochtonen. Ook het opleidingsni-
veau van de bevolking is gestegen. Meer en meer burgers
vinden dientengevolge keuzevrijheid erg belangrijk en kie-
zen voor zorg buiten het reguliere systeem. Maar ook van
het collectieve systeem verwachten hoog opgeleiden een
hoogwaardige en cliëntgerichte dienstverlening. En ten
slotte zijn de waardeoriëntaties in de samenleving behoor-
lijk verschoven. De focus van veel burgers ligt inmiddels
minder op sociaal engagement en Nederland kent een
meer hedonistische oriëntatie dan een aantal decennia
geleden het geval was. De Raad constateerde dat deze ont-
wikkelingen enerzijds de mogelijkheden om solidariteits-
afdrachten te genereren beperken en anderzijds tot aan-
zienlijke meerkosten in de gezondheidszorg leiden.7

In navolging van vele anderen, onder wie de toenma-
lige beleidsverantwoordelijken, stelde de rvz vast dat de
betaalbaarheid van de gezondheidszorg onder druk komt
te staan. En ook dit adviesorgaan vond het moeilijk voor-
stelbaar dat de overheid dit probleem kan oplossen door
eenvoudig meer geld te vragen van die groepen van bur-
gers die het systeem grotendeels financieren terwijl ze daar
maar in beperkte mate gebruik van maken. Om nu te voor-
komen dat de meer kapitaalkrachtige groepen het collec-
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tieve systeem in toenemende mate links laten liggen, waar-
door deze financieringsbron zou opdrogen, zou volgens de
Raad moeten worden onderzocht hoe het collectieve sys-
teem kan aansluiten op de wensen van cliënten die meer
willen (luxe zorg, keuzemogelijkheden, additionele kwali-
teit, etc.) dan het collectieve systeem nu kan bieden.8

Op basis van zijn analyses stelde de rvz dat het onver-
mijdelijk is dat er op het terrein van de solidariteit in het
zorgstelsel en de wijze waarop deze wordt gefinancierd
belangrijke wijzigingen zullen plaatsvinden. De context
waarin we nu leven verschilt immers van die in de tijd dat
onze belangrijkste instituties die de solidariteit regelden
ontstonden, aldus de Raad. Er zou daarom een maat-
schappelijk debat moeten komen, waarin zou moeten wor-
den overwogen of en in welke mate de huidige solidari-
teitsniveaus ‘geclausuleerd’ dienen te worden. Bij wijze
van voorzet deed hij daartoe een aantal voorstellen, zoals
zorgsparen, premiedifferentiatie naar leeftijd en een strik-
tere scheiding tussen services en zorg, waarbij dan uitslui-
tend de kosten van de laatste collectief gedragen zouden
moeten worden.9

In zijn signalement gebruikte de rvz een drietal uiter-
mate richtinggevende solidariteitsbegrippen. Zo spreekt
de Raad van inkomenssolidariteit als de solidariteit van de
hoge inkomens met de lage. Van deze solidariteit is sprake
als mensen met een hoger inkomen meer dan evenredig
bijdragen aan de financiering van de zorgkosten. Risicoso-
lidariteit is dan weer de solidariteit die veronderstelt dat
mensen met een ongelijk risico toch evenveel bijdragen
aan de financiering van deze risico’s. Mensen met een
lager ziekterisico dragen dan bij aan de kosten van mensen
met een hoger risico. Het derde solidariteitsbegrip dat de
rvz hanteert, is de intergenerationele solidariteit: de soli-
dariteit die tussen verschillende generaties bestaat, die er
in de praktijk op neerkomt dat jongeren solidair zijn met
ouderen, uiteraard in de verwachting dat de volgende
generatie dit op haar beurt ook weer met hen zal zijn.10
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Zijn voorstellen baseerde de Raad uiteindelijk op de
vaststelling dat de impact van risicosolidariteit momenteel
veel groter is dan die van inkomenssolidariteit. Risicosoli-
dariteit genereert namelijk veel meer financiële overdrach-
ten, en het is juist deze solidariteit die de afgelopen decen-
nia sterk gestegen is, terwijl de inkomenssolidariteit in de
loop der jaren min of meer stabiel gebleven is. De rvz
stelde verder vast dat tot dusver de maatschappelijke en
bestuurlijke discussies vooral gericht waren op de wense-
lijke mate van inkomenssolidariteit. In de toekomst zou
evenwel de wenselijke hoeveelheid risicosolidariteit het
be langrijke onderwerp van gesprek moeten zijn.11

In zijn rapport Houdbare solidariteit in de gezondheids-
zorg liet de rvz iedere reflectie op het solidariteitsbegrip
achterwege. De deelbegrippen die hij hanteerde, inko-
menssolidariteit, risicosolidariteit, intergenerationele soli-
dariteit, zijn heel gangbaar in het beleidscircuit, ook bui-
ten de zorg, en werden door de Raad op een weinig kriti-
sche manier gebruikt. Gegeven bepaalde maatschappelij-
ke en economische trends en ontwikkelingen getuigt het
van wijsheid, zo leek de rvz te redeneren, om in de ge -
zondheidszorg de mate van op te brengen risicosolidari-
teit te heroverwegen. Maar op geen enkel moment gaf de
rvz er blijk van te beseffen hoe deze risicosolidariteit zich
verhoudt tot eigenlijke betekenis van solidariteit in de con-
text van de gezondheidszorg. 

wat is  sol idar iteit? 12

Solidariteit is een problematisch begrip. Het is – wat filo-
sofen noemen – een wezenlijk omstreden concept; een
concept dat zich kenmerkt door: 1. de verwijzing naar een
praktijk die vanwege de vele dimensies uitermate complex
is; 2. het trekken van grenzen die relatief open zijn in die
zin dat ook nieuwe en onvoorziene situaties binnen zijn
reikwijdte kunnen worden gebracht; 3. een gebruik waar-
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mee onlosmakelijk het uitspreken van een waardeoordeel
verbonden lijkt te zijn.13 Een grove systematische en
ideeënhistorische analyse kan ons niettemin wel iets leren
over de inhoud van het begrip.
In het tegenwoordige gebruik van de term ‘solidariteit’

zijn drie betekenisniveaus te onderscheiden. Zo is er aller-
eerst het descriptieve niveau. Hier duidt ‘solidariteit’ als
categorie een feitelijk besef van verbondenheid tussen
mensen aan en de daaruit voortvloeiende bereidheid het
bestaan, met alle risico’s van dien, met anderen te delen.
Of en in welke mate deze solidariteit in een samenleving
daadwerkelijk aanwezig is, kan natuurlijk worden onder-
zocht.14 Op het tweede, analytische niveau structureert
‘solidariteit’ als kernnotie van veelal sociologische theo-
rieën van samenleven het wetenschappelijke debat. In deze
betekenis is het concept uiteraard prominent aanwezig in
de theorieën van Comte, Marx en Durkheim. Overigens
zij hierbij opgemerkt dat de term ‘solidariteit’ stamt uit de
achttiende en negentiende eeuw: als sociologisch concept
probeerde het antwoord te geven op vraagstukken die op -
geworpen werden door de industriële revolutie.15 En ten
slotte, op het normatieve niveau functioneert de notie van
solidariteit als maatstaf ter beoordeling van de kwaliteit
van intermenselijke betrekkingen. Op dit laatste niveau is
solidariteit in belangrijke mate een sociaal en politiek-
ethisch concept. Als zodanig blijkt het voornamelijk
betrekking te hebben op de institutionele inrichting van de
maatschappij, maar niet uitsluitend. Het is dit normatieve
niveau dat ons hier interesseert.
Verstraeten wijst erop dat er niet zoiets is als een ab -

stract of onhistorisch solidariteitsbegrip. Ofschoon de
term sensu stricto nog niet zo oud is, kan de begripsinhoud
bogen op een lang bestaan en is deze niet exclusief aan een
bepaalde traditie.16 Ook het betekenisspectrum van soli-
dariteit in normatieve zin is buitengewoon breed, maar
iets van een centrale betekenis schemert al door in het
oude, aan ‘solidare’ (vastmaken, heel maken) ontleende
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juridische jargon. In het Romeinse recht betekende ‘in soli-
dum’ zijn garant staan voor een andere persoon. In het
Burgerlijk Wetboek was deze oorspronkelijke betekenis
nog terug te vinden, waar het sprak van een solidaire ver-
bintenis, die werd omschreven als een verbintenis tussen
meerdere schuldeisers, volgens welke ieder van hen de vol-
doening van de gehele schuld van de schuldenaar kan
eisen: heeft deze aan een hunner betaald, dan is hij daar-
door bevrijd. En omgekeerd: hebben meerdere schulde-
naars dezelfde schuld, dan bevrijdt betaling door een van
hen de anderen ten aanzien van de schuldeiser.17 Solidari-
teit lijkt hiermee dus van doen te hebben met gehele en
gezamenlijke aansprakelijkheid.
Uiteraard heeft het normatieve begrip van solidariteit

niet slechts in het recht inhoud gevonden. Het is een oud
begrip en niet voorbehouden aan een traditie of discipline.
Hetbetekenisspectrumis,nogmaals, buitengewoonbreed.
Verstraeten zet uiteen dat de definitie te situeren is in een
betekenisveld, waarbij solidariteit aan het ene uiteinde
aanleunt tegen de liefde. In de christelijke traditie heet het
concept dan ‘caritas’, maar de voorchristelijke, stoïcijnse
noties van ‘sympatheia’ en ‘filanthropia’ verschillen er niet
wezenlijk van en zijn ook van invloed geweest op het chris-
telijke ‘caritas’-begrip. Aan het andere uiteinde verwijst
het concept van solidariteit naar rechtvaardigheid, bij-
voorbeeld wanneer in de bijbel gesproken wordt van de
plicht om voor armen, wezen en vreemdelingen te zorgen.
Deze plicht is niet alleen een kwestie van persoonlijke en
vrijwillige ‘caritas’, aldus Verstraeten, maar ook van ‘recht
plegen’. In die betekenis impliceert solidariteit eveneens
een zekere mate van onvrijheid. Zo leidt solidariteit tot
ethische en politieke keuzen om bepaalde gedragspatro-
nen op te leggen en om de institutionele en structurele
voorwaarden te scheppen voor oudedagsvoorziening,
arbeidsvoorziening, inkomensherverdeling etc.18 En dus
ook voor gezondheidszorg.
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Om vandaag de dag solidariteit te overdenken zonder
daarbij acht te slaan op de inhoud die het begrip in de Ver-
lichting gekregen heeft, is uiteraard onzinnig. Als ‘frater-
nité’ maakt solidariteit immers deel uit van het fameuze
parool van de Franse revolutie en krijgt het een meer secu-
liere invulling. 
Nu komt iedereen die studie maakt van de ideeën die

achter de revolutionaire leus schuilgaan, vroeg of laat tot
de vaststelling dat – getuige het aantal publicaties – broe-
derschap in de geschiedenis van de sociale en politieke filo-
sofie aanmerkelijk minder aandacht heeft gekregen dan
vrijheid en gelijkheid. Van der Wal heeft hiervoor als ver-
klaring aangevoerd dat vrijheid en gelijkheid thuishoren in
dezelfde sfeer. Vrijheid en gelijkheid behoren tot de con-
text van afstandelijke, juridiseerbare betrekkingen tussen
mensen, broederschap niet. Vrijheid en gelijkheid behoren
tot (wat Van der Wal noemt) de ‘koude kant’ van het more-
le spectrum. Dit is het domein van wat mensen die per-
soonlijk niets met elkaar hebben minimaal van elkaar
mogen verwachten, van een minimale moraal die zich juri-
disch zeer goed onder woorden laat brengen, namelijk in
termen van rechten die personen tegenover elkaar of
tegenover instanties kunnen claimen.19

Van der Wal wijst er verder op dat achter vrijheid, gelijk-
heid, recht en rechten een gedachtecomplex steekt dat op
een welbepaalde antropologie gebaseerd is, namelijk op
die vanhet handelingsbekwame, zelfredzame individu, dat
voor eigen verantwoordelijkheid leeft en zijn eigen levens-
plan trekt. Broederschap, zo vervolgt hij, past niet in de
logica van vrijheid, gelijkheid, recht en rechten omdat het
begrip geen betrekking heeft op afstandelijke relaties tus-
sen onafhankelijke personen die hun eigen doeleinden
nastreven en enkel vanuit het eigenbelang denken. Solida-
riteit heeft namelijk betrekking op relaties tussen mensen
die van elkaar afhankelijk zijn, elkaar vanwege hun kwets-
baarheid en fragiliteit nodig hebben, en zich elkaars lot
hebben aangetrokken. Solidariteit is verbondenheid met
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anderen, vanuit het besef dat het leven fragiel en kwets-
baar is en met de bereidheid zich voor het welzijn en de
doeleinden van dezen in te spannen. Solidariteit veronder-
stelt dus dat mensen ten diepste sociale wezens zijn, aldus
Van der Wal, en precies om deze reden behoort het niet tot
de sfeer van de vrijheid en de gelijkheid. Met liefde, zorg,
trouw etc. valt solidariteit dan ook te rekenen tot het
‘warme’ deel van het morele spectrum.20

Nu is dit laatste maar ten dele waar. Als de bereidheid
om een deel van het bestaansrisico van de medemens over
te nemen heeft ook solidariteit onmiskenbaar bijgedragen
aan de huidige maatschappelijke verhoudingen. De rechts-
staat is immers uitgebouwd tot de sociale rechtsstaat. Men
heeft ingezien dat vrijheid en gelijkheid solidariteit veron-
derstellen, en dat voor de zelfverwerkelijking van ieder
individu niet alleen burgerlijke en politieke rechten, maar
ook positieve garanties, zoals gezondheidszorg- en oude-
dagsvoorzieningen, scholingsmogelijkheden, maatschap-
pelijke opvang, bijstand etc. van belang zijn. Met andere
woorden, ten dele is solidariteit wel degelijk te vatten in de
logica van vrijheid, gelijkheid, recht en rechten. En dat is,
om met Verstraeten te spreken, omdat solidariteit ‘naar
rechtvaardigheid verwijst’. Juist in de gezondheidszorg is
dat het geval. Het betreft dan vooral de rechtvaardigheid
die niet van gelijkheid valt los te zien.

wat is  rechtvaardigheid?

Over rechtvaardigheid zijn bibliotheken vol geschreven.
Volgens de meest simpele definitie is rechtvaardigheid de
vaardigheid om recht te doen. In deze allereenvoudigste
begripsomschrijving schemert door dat rechtvaardigheid
van oudsher als deugd wordt opgevat. Aristoteles onder-
schreef de in zijn tijd gangbare karakterisering van recht-
vaardigheid als ‘het soort karakterhouding waardoor
mensen in staat zijn rechtvaardig te handelen, en dat daad-
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werkelijk ook doen, en het rechtvaardige prefereren’.21

Wat hem verder interesseerde was niet de algemene of
wettelijke rechtvaardigheid, het in acht (kunnen) nemen
van de wet, maar de rechtvaardigheid die deel uitmaakt
van de voortreffelijkheid van karakter, van de houding die
het midden weet te kiezen. Eén van de door Aristoteles
onderscheiden vormen van specifieke rechtvaardigheid is
de verdelende rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheid is
hier interessant, niet zozeer als deugd maar – algemener –
als beginsel.
Met betrekking tot de inhoud van rechtvaardigheid is

vooral de Romeinsrechtelijke formule ‘suum cuique tribu-
ere’ (aan eenieder het zijne geven) bekend. Ook Thomas
refereerde hieraan toen hij zei Aristoteles’ begrip van
rechtvaardigheid te delen en haar omschreef als ‘de con-
stante en voortdurende wil om ieder afzonderlijk het zijne
te geven’.22

Wat is nu ‘ieder het zijne geven’? Aristoteles merkte op
dat met betrekking tot de verdelende rechtvaardigheid de
uitdrukking ‘naar verdienste’ veelzeggend is. Hij signal-
eerde dat ‘iedereen het er immers over eens [is] dat een ver-
deling rechtvaardig is als zij plaatsvindt naar verdienste’.23

Hij stelde echter ook vast dat men niet altijd dezelfde soort
verdienste bedoelt, want waar hij spreekt over de verdeling
van het schaarse goed dat ‘politieke zeggenschap’ heet,
zegt hij: ‘democraten vereenzelvigen verdienste met de
status van vrij man, aanhangers van oligarchie stellen haar
gelijk aan rijkdom en soms aan goede afkomst, en voor-
standers van een aristocratie aan persoonlijke omstandig-
heden.’24

Aristoteles was bepaald niet de laatste die getracht heeft
de inhoud van het verdienste-begrip te bepalen. In de ge -
schiedenis van het denken zijn velen hem gevolgd, met –
inderdaad – zeer verschillende uitkomsten. Toch zijn er
grote lijnen te ontwaren. In de eerste plaats is het zeer
gangbaar gebleken om verdienste op te vatten als merite.
Aan eenieder overeenkomstig verdienste, zo redeneert
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men, en dus is het rechtvaardig dat de snelste atleet die éne
gouden medaille ontvangt. En als er onderzoeksgelden te
vergeven zijn, is het niet meer dan rechtvaardig dat de best
presterende wetenschapper deze ontvangt. Is er een vaca-
ture, dan verdient de meest gekwalificeerde kandidaat de
baan. En ook vinden we het rechtvaardig – hoewel we dan
in de sfeer komen van Aristoteles’ tweede vorm van speci-
fieke rechtvaardigheid, de corrigerende, dat de schuldige
aan een strafbaar feit een strafmaatregel opgelegd krijgt.
Onder merite pleegt men een positief te waarderen

kwaliteit van een persoon (of een handeling) te verstaan.
Aristoteles wordt vaak ten onrechte gezien als de archety-
pische meritedenker. Men ziet veelal over het hoofd dat hij
slechts van verdienste als merite lijkt te spreken met de ver-
deling van het schaarse goed dat politieke zeggenschap
heet in het achterhoofd.25

Ook was Aristoteles degene die inzag dat rechtvaardig-
heid tevens iets van doen heeft met gelijkheid.26 Ongelijk-
heid lijkt immers altijd om rechtvaardiging te vragen.
Waarombijvoorbeeldde reedsbestaandeongelijkheid ver -
groten door iemand die toch al meer talent bezit ook nog
eens extra voordelen te verschaffen? En is het zo onrecht-
vaardig de baan te geven aan iemand die weliswaar minder
gekwalificeerd is maar een groep vertegenwoordigt die
maatschappelijk ernstig achtergesteld is, en de baan der-
halve harder nodig heeft? Dient, met andere woorden, de
rechtvaardigheid niet de gelijkheid, juist met het oog op de
belangen van de zwakkeren en de behoeftigen? En is het
dan niet zozeer merite als wel behoefte op basis waarvan
verdeeld zou moeten worden? Deze opvatting van recht-
vaardigheid werd bijvoorbeeld gehuldigd door Kropotkin
en – tot op zekere hoogte – door Rawls.27

Aan het begrip van verdienste kunnen dus inhouden
gegeven worden die welbeschouwd neerkomen op dia -
metraal tegengestelde opvattingen van rechtvaardigheid.
Beide weerspiegelen weliswaar intuïtieve noties van ons
algemene bewustzijn, zoals Raphael stelt,28 maar op zich-
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zelf beschouwd staan ze – juist vanwege de verschillende
inhouden van het verdienstebegrip – op zeer gespannen
voet met elkaar. 
De gedachte dat de geschiedenis van de rechtvaardig-

heidsidee een voortdurende strijd is tussen scholen van
theoretici, zij die uitsluitend verdeling naar behoefte voor-
staan versus zij die verdienste uitsluitend als merite opvat-
ten, is een erfenis van de negentiende eeuw. De voorstel-
ling is te schematisch en doet beslist geen recht aan de rijke
ideeëngeschiedenis. Maar niet alleen dat, tegenwoordig
aanvaardt men, wederom in navolging van Aristoteles,29

dat de beide criteria naast elkaar bestaan en naast elkaar
gehanteerd kunnen worden. In de sport verdeelt men op
andere gronden dan in het onderwijs, in het onderwijs vol-
gens andere criteria dan in de gezondheidszorg. De Ame-
rikaanse wijsgeer Walzer spreekt van ‘spheres of justice’.30

Gesteld dat de gezondheidszorg zo’n sfeer van rechtvaar-
digheid is, welke inhoud heeft daar dan het begrip van ver-
dienste?

verdelende rechtvaardigheid 
in  de  zorg (i)

In de aanloop naar de Kamerbehandeling van het evalu-
atieonderzoek naar de werking van de Wet op de orgaan-
donatie laaide in de media de discussie over het beslis -
systeem weer eens op. Ditmaal beperkte het debat zich
niet tot uiteenzettingen van de ‘voors’ en ‘tegens’ van het
bezwaarsysteem: het systeem dat – eenvoudig gesteld –
iedere burger automatisch tot orgaandonor maakt tenzij
hij of zij daartegen bezwaar kenbaar heeft gemaakt.
Omdat het huidige zogenaamde volledige beslissingssys-
teem de bestaande transplantatiewachtlijsten onvoldoen-
de reduceert, bepleitte de publicist Vuijsje in 2003 de in -
voering van een ‘streepje-voor’-systeem: mensen die heb-
ben aangegeven bereid te zijn tot post mortem orgaan -
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donatie, krijgen – wanneer zij zelf onverhoopt orgaanbe-
hoeftig mochten worden – bij de toewijzing van donoror-
ganen voorrang boven non-donoren.31

In zijn voor het Rathenau Instituut geschreven studie
gaf de ethicus Den Hartogh later dat jaar handen en voeten
aan dit uitgangspunt, en maakte hij zich sterk voor een
bonuspuntensysteem: personen die op de wachtlijst wor-
den geplaatst, krijgen bonuspunten als zij zichzelf als
donor hebben laten registreren. Met die bonuspunten
wordt dan rekening gehouden bij het aanwijzen van de
recipiënten van geschikte donororganen. 32 Interessant is
nu om te bezien wat de betekenis is van Den Hartoghs
voorstel in termen van rechtvaardigheid, zijn verdediging
van het voorstel en het lot dat het beschoren was.
Welk gewicht nu precies aan de bonuspunten zou moe-

ten worden toegekend, is niet bekend, maar evident is dat
de verdeling van een schaars goed, geschikte donororga-
nen, deels geschiedt op basis van de door registratie geble-
ken bereidheid tot orgaandonatie. Het kost niet veel moei-
te om in te zien dat dit een criterium van merite is, waarbij
de feitelijke toegang tot transplantatiezorg voor diegenen
die in dit opzicht verdienstelijk zijn, in beginsel beter is
dan voor patiënten die zich eerder niet als orgaandonor
hebben laten registreren.
Met het voorstel is het nooit wat geworden. Al snel

werd gewezen op het Additionele protocol bij het Bioge-
neeskundeverdrag met betrekking tot orgaan- en weefsel-
transplantatie (2002).33 Door Nederland is dit Protocol,
een mensenrechtenverdrag dat binnen het raamwerk van
de Raad van Europa tot stand gekomen is, nimmer geratifi-
ceerd, maar het wordt algemeen gezien als het document
waarin de internationaal aanvaarde normen ter zake van
de allocatie van donororganen zijn neergelegd. Artikel 3
somt de uitgangspunten op. Zo wordt van transplantatie-
systemen geëist dat er sprake is van ‘equitable access’
(gelijke toegang). In het explanatory report van de opstel-
lers, de gezaghebbende toelichting, valt hierbij vervolgens
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te lezen dat ‘organs and tissues should be allocated accor-
ding to medical criteria’, waarbij ‘[t]his notion should be
understood in its broadest sense (…) extending to any cir-
cumstance capable of influencing the state of the patient’s
health, the quality of the transplanted material or the out-
come of the transplant’.34 Bij dat laatste denkt men dan aan
de comptabiliteit van het orgaan of weefsel met de ontvan-
ger, de medische urgentie, de transporttijd van het orgaan,
de tijd doorgebracht op de wachtlijst, etc. 
Met andere woorden, schaarse donororganen dienen te

worden verdeeld naar volgens medische criteria vast te
stellen behoefte. Naast het maken van onderscheid op
grond van strikte medische argumenten is slechts het
maken van onderscheid toegestaan op grond van argu-
menten die daartoe te herleiden zijn. Gaat men bij het
maken van onderscheid verder, baseert men de verschillen
in behandeling op andere, niet tot het medische herleidba-
re gronden, dan bezondigt men zich aan ‘unjust discrimi-
nation’. De gebleken donatiebereidheid van een orgaanbe-
hoevende patiënt is uiteraard in het geheel niet te kwalifi-
ceren als een ‘omstandigheid die in staat is zijn of haar
gezondheidstoestand, de kwaliteit van het te transplante-
ren materiaal of het resultaat van de transplantatie te beïn-
vloeden’.35 Den Hartoghs voorstel is in strijd met de inter-
nationaal aanvaarde normen ter zake van allocatie van
donororganen, zo luidde het oordeel van critici, en om
dezelfde reden viel het voorstel ook politiek niet in goede
aarde. Uiteindelijk bleef het Nederlandse beslissysteem
ongewijzigd en volstond men met het intensiveren van de
wervingscampagnes. 
Ook Den Hartoghs verdediging van het voorstel bleek

aan dovemansoren gericht. Hij was er namelijk van over-
tuigd dat zijn voorstel, juist omdat het aanhaakte bij het
welbegrepen eigenbelang van burgers, zoveel meer donor-
organen zou opleveren dat zelfs diegenen zonder bonus-
punten sneller dan voorheen geholpen konden worden.
Zelfs zij die dus niet hebben willen geven, maar wel willen
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ontvangen, zouden er na de introductie van het bonuspun-
tensysteem beter aan toe zijn dan ervoor; een Rawlsiaanse
verdediging van verschil in behandeling die haar kracht
ontleent aan de wetenschap dat er door aanbodverruiming
uiteindelijk in méér behoefte voorzien kan worden.36

Frappant is nu dat deze rechtvaardiging van verschil in
behandeling in niets verschilt van die welke de bestuurs-
voorzitter van een ziekenhuis gaf in een geschiedenis die
zich voordeed na de stelselwijziging. In maart 2006 werd
bekend dat het Leidse Diakonesse-ziekenhuis met verze-
keraar Zorg & Zekerheid was overeengekomen dat de
cliënten van deze zorgverzekeraar minder lang op een
staaroperatie zouden hoeven te wachten dan polishouders
van andere verzekeraars.37 z&z had geld beschikbaar
gesteld voor de behandeling van haar aan staar lijdende
cliënten buiten kantoortijd. Bedongen was evenwel dat
deze extra capaciteit uitsluitend ten bate van z&z -ver -
zekerden benut zou worden. 
Blijkens de berichtgeving in de media had de bestuurder

in kwestie geen enkel probleem met de eis van z&z om
deze extra capaciteit voor te behouden aan haar polis -
houders. Immers, sinds de stelselwijziging zijn ook zor-
gaanbieders met elkaar in concurrentie. Zij dingen om de
gunsten van de financiers, de zorgverzekeraars. En zoals
een zorgverzekeraar door het sluiten van exclusieve zorg-
contracten met aanbieders goede sier kan maken op de
ver zekerdenmarkt, zo kan ook een ziekenhuis dat buiten
kantoortijden operatiekamers leeg heeft staan, zichzelf op
de zorginkoopmarkt aantrekkelijk maken door deze capa-
citeit ‘in de aanbieding’ te doen. Weliswaar worden de
cliënten van zorgverzekeraar z&z door ons sneller gehol-
pen, zo redeneerde de bestuursvoorzitter van het Leidse
Diakonessen Ziekenhuis, maar dit komt ook de patiënten
op de reguliere wachtlijst (voor behandeling tijdens kan-
tooruren) voor staaroperaties ten goede. Zelfs degene die
helemaal onderaan vertoeft, zal profiteren van het feit dat
z&z -polishouders niet langer vóór hem op die lijst zullen
plaatsnemen.38
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Merkwaardig genoeg bleef het nu relatief stil na het
bekend worden van deze vorm van voorrangszorg. Ook
politiek bleven de reacties uit. De betrokken koepelorgani-
saties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, de Neder-
landse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars
Nederland, spraken slechts van een ‘een logisch gevolg van
marktwerking’. De zorgaanbieder die na 1 januari 2006
ongelijkheid in de feitelijke toegang tot voorzieningen
rechtvaardigt met andere argumenten dan medische, ook
wanneer hij de keuze van een burger voor een verzekeraar
als verdelingscriterium hanteert, handelt kennelijk vol -
komen volgens de logica van het nieuwe stelsel. Dit terwijl
het in de onderhavige zaak toch ook om schaarse en nood-
zakelijke gezondheidszorg ging, want voor staarbehan -
delingen bestaan wachtlijsten en het betreft een wettelijke
basisver strekking.

Over de verhouding van de Zvw tot het internationale
(mensenrechten)recht is helaas weinig gezegd en geschre-
ven. Het recht op gezondheidszorg is een mensenrecht, en
als mensenrecht is het niet minder een mensenrecht dan –
zeg – het recht op vrijheid van meningsuiting. En net als dit
recht is het niet alleen opgenomen in de Nederlandse
grondwet,39 maar ook in tal van internationale mensen-
rechtenverdragen. De wijzen waarop het recht onder
woorden wordt gebracht, lopen nogal uiteen. Zo zijn er
verdragsbepalingen waarin in algemene zin iets over het
na te streven niveau van gezondheid wordt gezegd. In de
preambule van het statuut van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie wordt het ‘hoogst haalbare niveau van gezond-
heid’ (‘highest attainable standard of health’) als een fun-
damenteel mensenrecht aangemerkt.40 In artikel 25 van de
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens wordt
gesproken over een ‘recht op een levensstandaard die voor
gezondheid en welzijn volstaat’, waarbij ‘levensstandaard’
in dit artikel naast voeding, kleding en huisvesting ook
medische verzorging omvat.41 Artikel 12 van het Interna-
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tionaal verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten (i vescr ) erkent ‘het recht van eenieder op het
genot van een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke
gezondheid’.42 En ten slotte is er ook relevant Europees
verdragsrecht. Artikel 11 van het Europees Sociaal Hand-
vest bijvoorbeeld spreekt over het recht op bescherming
van de gezondheid.43

Mensenrechten dienen eerst en vooral door overhe-
den te worden gerespecteerd. Op staten die partij zijn bij
het i vescr rust de verplichting om zorg te dragen voor
de gezondheid van de burgers. Het recht dat aan artikel 12
i vescr wordt ontleend, is het recht op zorg voor ge -
zondheid. Zorg voor gezondheid omvat méér dan gezond-
heidszorg. Artikel 12 verplicht verdragspartijen bijvoor-
beeld ook tot de zorg voor een schoon leefmilieu en veilige
arbeidsomstandigheden. Maar het recht op zorg voor de
gezondheid omvat dus ook het recht op gezondheidszorg.
Het comité dat toezicht houdt op de naleving van de be -
palingen van artikel 12 i vescr , en geldt als de gezagheb-
bende instantie waar het de uitleg van dat artikel betreft,
beschouwt het recht op gezondheidszorg als het recht op
toegang totvoorzieningenvangezondheidszorg.Concreet
betekent dit dat gezondheidszorgvoorzieningen beschik-
baar, toegankelijk (feitelijk, financieel, informationeel),
moreel aanvaardbaar en van goede kwaliteit dienen zijn.44

Aldus geformuleerd resulteert dit recht op gezond-
heidszorg in een hele reeks specifieke overheidsverplich-
tingen, die het toezichthoudend comité rangschikt op een
schaal van ‘hard’ (de zogenaamde ‘obligations to respect’)
naar ‘zacht’ (‘obligations to facilitate’). Opvallend genoeg
is de eerste harde overheidsverplichting waarvan het co -
mité spreekt de verplichting van de overheid om het gelijke
recht van eenieder op gezondheidszorg te respecteren: de
overheid heeft zich te onthouden van maatregelen die de
gelijke toegang tot voorzieningen van gezondheidszorg
tenietdoen of beperken. Met andere woorden, niemand
mag worden uitgesloten en niemand heeft ‘minder’ toe-
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gang. In zijn motivering van deze verplichting verwijst het
comité naar de algemene non-discriminatiebepaling van
het i vescr : er mag niet gediscrimineerd worden op ras,
geslacht, religie, etc.45 Er valt echter meer te zeggen over
de betekenis van gelijke behandeling/non-discriminatie in
dit verband. En dus ook over rechtvaardigheid.
Het binnen de Raad van Europa tot stand gekomen Bio-

geneeskundeverdrag (1997), door Nederland overigens
(nog) niet geratificeerd, spreekt ook van het recht op toe-
gang tot gezondheidszorg. Evenals het bij dit verdrag
behorende Additionele protocol inzake orgaan- en weef-
seltransplantatie kent dit verdrag een artikel 3, waarin ge -
sproken wordt ‘equitable access’, ditmaal van ‘equitable
access’ tot gezondheidszorg in het algemeen. Dat recht
wordt als volgt omschreven: ‘Parties, taking into account
health needs and available resources, shall take appropria-
te measures with a view to providing, within their juris -
diction, equitable access to health care of appropriate
quality.’46 In de toelichting bij dat artikel, door de opstel-
lers gegeven in het explanatory report, kunnen we het een
en ander lezen over de betekenis die in dit verband aan
‘equitable’ moet worden gegeven. ‘The aim [van artikel 3]
is to ensure equitable access to health care in accordance
with the person’s medical needs.’47 En, zo wordt toege-
voegd: ‘In this context, “equitable” means first and fore-
most the absence of unjust discrimination. Although not
synonymous with absolute equality (...).’48

Met andere woorden, niet alleen is het niet toegestaan
bij het verstrekken van toegang tot voorzieningen van
gezondheidszorg tussen mensen onderscheid te maken op
grond van ras, geslacht, geloofsovertuiging etc., het is zelfs
verboden onderscheid te maken op grond van andere crite-
ria dan medische behoefte. Slechts dat criterium is toege-
staan. Het internationale recht zegt niet dat er met betrek-
king tot het mensenrecht op gezondheidszorg geen onder-
scheid tussen mensen gemaakt mag worden, wel dat dit
slechts mag geschieden op grond van verschillen in be -
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hoefte. Deze betekenis hebben gelijkheid en non-discrimi-
natie in de gehele gezondheidszorg, en dus niet slechts in
de context van orgaantransplantatie. Gaat men bij het
maken van onderscheid verder, baseert men de verschillen
in behandeling op andere, niet tot medisch herleidbare
gronden, zoals het verzekerd zijn bij een welbepaalde
zorgverzekeraar, dan bezondigt men zich aan ‘unjust dis-
crimination’. Van deze aan de gezondheidszorg specifieke
betekenis van gelijkheid en non-discriminatie gaan ook
andere verdragen uit, zoals de wel door Nederland onder-
schreven who -Principles of the Rights of Patients in
Europe, dat in artikel 5 het recht op gezondheidszorg be -
vat. Daar is bepaald dat ‘[i]n circumstances where a choice
must be made by providers between potential patients for
a particular treatment which is in limited supply, all such
patients are entitled to a fair selection procedure for that
treatment. That choice must be based on medical criteria and
made without discrimination’.49

Het heeft er, kortom, veel van weg dat men in de ge -
zondheidszorg – niet alleen volgens de in het volkenrecht
neergeslagen moraal maar ook naar huidige medisch-ethi-
sche inzichten50 – gezondheidszorg dient te verstrekken
op basis van (objectieve) behoefte. Een rechtvaardige ver-
deling van het schaarse goed gezondheidszorg is een ver-
deling die uitsluitend geschiedt op basis van behoefte. Het
verdienstebegrip heeft hier deze invulling, en geen andere.
Aan eenieder naar behoefte dus. 

verdelende rechtvaardigheid 
in  de  zorg (ii)

Wat geldt als ‘het zijne’, de inhoud van het verdienste -
begrip, is contextgebonden. Nu kent een stelsel van ge -
zondheidszorg twee kanten, in ontwikkelde landen dan
toch, in landen die collectief gefinancierde zorg kennen.
Niet al leen wordt er gezondheidszorg verstrekt, er wordt
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ook premie geheven. Een collectief gefinancierd zorgstel-
sel wordt immers gedragen door financiële afdrachten.
Naast de ‘lusten’ zijn er de lasten. 
Het leidt geen twijfel dat aan de lustenzijde van het

zorgstelsel op basis van behoefte wordt verdeeld. De ver -
strekkingenkant van nationale stelsels van gezondheids-
zorg wordt eenduidig door het internationale (mensen) -
recht genormeerd. Zoals gezegd biedt dit recht geen grond
voor de rechtvaardiging van verschillen in behandeling om
andere redenen dan objectief medische. Onderscheid op
basis van behoefte is rechtvaardig, elk ander onderscheid
is onrechtvaardig. Dat men niettemin – getuige de z&z -
affaire – in Nederland aan de verstrekkingenzijde is over-
gegaan tot de introductie van meritecriteria rijmt dan ook
niet met mensenrechtelijke uitgangspunten. 
De andere kant van het stelsel, de premiezijde, wordt

minder direct en eenduidig door het volkenrecht genor-
meerd. Voor de bepaling van het solidariteitsbegrip in de
gezondheidszorg is het nodig om ook naar deze zijde van
het stelsel te kijken. Wanneer is er nu sprake van een recht-
vaardige lastenverdeling. Volgens welke criteria vindt ver-
deling van de premielast plaats? De geschiedenis van de
no-claimteruggaafregeling leert dat er voor het criterium
dat aan de verstrekkingenzijde allesbepalend is, medische
behoefte, aan de premiekant weinig ruimte bestaat.
Sinds 1 januari 2005 kent Nederland een no-claimterug-

gaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik maken
van zorg waarop ingevolge de Ziekenfondswet (voor 1
januari 2006) en de Zvw (na 1 januari 2006) aanspraak
bestaat. Ingevolge de regeling zijn zorgverzekeraars wette-
lijk verplicht om na het eind van elk kalenderjaar een no-
claim teruggaaf uit te keren. Individuele verzekerden van
achttien jaar en ouder voor wie een nominale premie ver-
schuldigd is, krijgen aanspraak op een no-claim teruggaaf
van maximaal A 255,-. Mochten er geen zorgkosten wor-
den gemaakt, dan ontvangen zij dit bedrag van hun zorg-
verzekeraar; indien er wel zorgkosten worden gemaakt,
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doch voor minder dan het genoemde bedrag, ontvangen
zij een no-claim teruggaaf ter grootte van het verschil tus-
sen A 255,- en de gemaakte zorgkosten. Voor enkele vers-
trekkingen gelden afwijkende regels. Kosten voor kraam-
zorg, huisartsenzorg en verloskundige hulp worden in het
geheel niet in mindering gebracht op de no-claimterug-
gaaf.51

De regering becijferde destijds dat de regeling zou lei-
den tot een structurele dekking van 410 miljoen euro. Toch
was dit onmiddellijke budgettaire voordeel niet het hoofd-
motief van de wetgever. De lange-termijn voordelen wer-
den belangrijker geacht. Het ging vooral om het vergroten
van de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde, of –
meer specifiek – om het vergroten van diens kostenbe-
wustzijn. Met de rvz stelde de wetgever vast dat Neder-
land geconfronteerd wordt met snel toenemende kosten
van gezondheidszorg als gevolg van de vergrijzing en tech-
nologische en maatschappelijke trends. Internationaal ge -
zien zou Nederland zelfs een zeer hoge groei in de uitgaven
kennen. Door de introductie van de no-claimteruggaaf -
regeling hoopte men dat verzekerden over zouden gaan tot
een meer afgewogen gebruik van medische voorzieningen,
dat daarmee de kostenstijging zou afnemen, en dat dit ver-
volgens zou leiden tot gemiddeld lagere kosten voor de ver-
zekerden. Op lange termijn diende het Nederlandse zorg-
stelsel veilig te worden gesteld door toegankelijkheid, so -
lidariteit en betaalbaarheid beter met elkaar in balans te
brengen en het systeem doelmatiger te maken. De no-
claimteruggaafmaatregel paste binnen dit beleid.52

Tegenstanders wezen destijds op de onrechtvaardig-
heid van de regeling omdat het gebruiken van voorzienin-
gen van gezondheidszorg in verzwarende zin medebe -
palend is voor de premielast. Deze voorzieningen worden
uiteraard niet aangesproken wanneer dat niet hoeft, wan-
neer er – met andere woorden – geen gezondheidspro -
blemen zijn. Maar mensen met structurele gezondheids-
problemen (chronisch zieken, gehandicapten) kunnen niet
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anders dan op de voorzieningen een beroep doen. Zij zijn
erop aangewezen.53 De tegenstanders meenden dat bij de
verdeling van de lasten aan de premiezijde van het stelsel
de behoefte aan gezondheidszorg van verzekerden in het
geheel geen rol zou moeten spelen. Bij de bepaling van de
individuele premielast zou men de gezondheidstoestand
van verzekerden buiten beschouwing moeten laten, even-
als factoren die daarvoor bepalend kunnen zijn, zoals leef-
tijd, geslacht, erfelijke dispositie etc. In het collectief gefi-
nancierde deel dan toch, dat voorziet in de gezondheids-
zorg die voor eenieder toegankelijk moet zijn. Zo onrecht-
vaardig als het is om aan de lustenzijde van het stelsel
andere criteria dan behoefte te hanteren, zo voerden zij
aan, zo onrechtvaardig is het om datzelfde criterium aan
de lastenzijde ook maar enige rol van betekenis te geven,
dat wil zeggen: ten nadele van de verzekerden. 
Dat de tegenstanders geen ongelijk hadden blijkt wel uit

het feit dat het ook na 1 januari 2006 nog altijd onrecht-
vaardig geacht wordt om behoefte aan gezondheidszorg
bepalend te laten zijn (in negatieve zin) voor de individuele
premielast. Daarvan getuigt de Zvw zelf. Onder de nieuwe
wet geschiedt de financiering van de zorgverzekering
namelijk via een aan verzekerden in rekening te brengen
nominale premie, via een inkomensafhankelijke bijdrage,
eenwerkgeversbijdrageeneenaantalrijksbijdragen.54Zorg -
verzekeraars dienen 50 procent van de totale premielast
(minus het niet uitgekeerde bedrag van de no-claimterug-
gaafregeling) en de rijksbijdragen via de nominale premie
binnen te krijgen. Alle verzekerden van 18 jaar en ouder
zijn premie verschuldigd, kinderen onder die leeftijd niet.
De zorgverzekeraars zijn vrij de hoogte van de nominale
premie zelf vast te stellen en zich daarmee van hun concur-
renten te onderscheiden. Van invloed op de premie is de
door de verzekerde gekozen variant (in natura, restitutie,
een combinatie van beide modaliteiten) van een verzeke-
rings-overeenkomst. Per variant dient de nominale premie
van de aan verzekerden aangeboden verzekeringsovereen-
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komsten evenwel gelijk te zijn. Met het oog op de nominale
premie kunnen verzekerden een beroep doen op de Wet
op de zorgtoeslag.55 Naast de nominale premie wordt bij
de verzekeringsplichtige een inkomensafhankelijke bijdra-
ge geheven, welke 50 procent van de totale premielast dekt.
De bijdrage is verschuldigd over het loon (en daarmee
gelijkgestelde inkomenscomponenten) en wordt geheven
door de belastingdienst. Werkgevers zijn gehouden hun
werknemers een vergoeding te verlenen voor de door hen
verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage. Voor uitke-
ringsinstanties geldt een vergelijkbare verplichting. Via
een rijksbijdrage wordt voorzien in de financiering van de
premie van kinderen tot 18 jaar.
Kortom, buiten de no-claimteruggaafregeling is er niets

dat erop wijst dat de mate van zorggebruik (medische
behoefte dus) acceptabel geacht wordt als een bij de pre-
mielast tehanterenverdelingscriterium.Erwordtopgrond
van criteria verdeeld, maar welke dat ook zijn, de hoogte
van het inkomen, het vermogen verstandige keuzes te
maken, medische behoefte is het niet. Sterker nog, naar het
zich laat aanzien heeft deze regeling inmiddels zijn langste
tijd alweer gehad. In het jongste regeerakkoord is opgeno-
men dat de no-claimteruggaafmaatregel per 1 januari 2008
zal worden afgeschaft. Ter vervanging van de maatregel
geven de coalitiepartijen aan een nieuw systeem van eigen
betalingen te willen invoeren. Nu zou men kunnen tegen-
werpen dat verplichte eigen bijdragen geenszins recht-
vaardiger zijn dan de no-claimteruggaafmaatregel,56maar
in hetzelfde akkoord geven de coalitiepartners ook aan
chronisch zieken en gehandicapten van het nieuwe sys-
teem uit te zullen zonderen. Zij hebben immers, zo wordt
gezegd, in dezen geen vrije keuze.57 En ten slotte, hoewel
het internationale recht inzake het recht op gezondheids-
zorg de premiezijde van nationale collectief gefinancierde
stelsels van zorg minder direct en eenduidig normeert, is
het beslist niet zo dat bepalingen als die van het al bespro-
ken artikel 12 i vescr veel tolerantie kennen ten aanzien
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van verplichte eigen betalingen. Gesteld wordt immers dat
de zorg ook in financiële zin voor eenieder toegankelijk
moet zijn en verplichte eigen betalingen staan daaraan in
beginsel in de weg.58 Wat zegt dit alles nu over de inhoud
van het begrip van solidariteit in de gezondheidszorg?

sol idar iteit  in  de  gezondheidszorg

De inhoud van het verdienstebegrip, de betekenis dus van
rechtvaardigheid, is contextgebonden. Richten we nu de
blik op de gezondheidszorg, dan blijkt dat dat domein niet
te beschouwen is als één betekenisgevende context. De ge -
zondheidszorg bestaat niet uit één ‘sphere of justice’, om
met Walzer te spreken, maar uit twee. Aan de verstrekkin-
genzijde van het systeem hanteert men een duidelijk ander
verdienstebegrip dan aan de premiezijde. Waar aan de lus-
tenkant objectieve medische behoefte het allesbepalende
criterium is, daar is het aan de lastenkant het criterium dat
men het liefst geen enkel gewicht toekent. We achten het
onrechtvaardig dat we aan de verstrekkingenkant andere
criteria hanteren dan behoefte. Louter en alleen behoefte
aanvaarden we daar als het verdelende principe. Meer
behoefte? Eerder toegang! Evenzeer houden we het voor
onrechtvaardig wanneer datzelfde criterium aan de pre-
miekant de lastendruk medebepaalt en verzwaart. Welke
criteria aan die zijde nu wel gehanteerd worden, doet er nu
niet toe. De vraag of en in welke mate draagkracht als cri-
terium van premielast aan belang heeft ingeboet, hoeft
niet te worden beantwoord voor het verkrijgen van een
wezenlijk begrip van de betekenis van solidariteit in de
gezondheidszorg.59 Voor dat laatste is niet meer nodig dan
de vaststelling dat in de gezondheidszorg twee zeer ver-
schillende noties van verdelende rechtvaardigheid naast
elkaar bestaan. Er lijkt geen enkele overlap in betekenis te
bestaan: de ‘spheres of justice’ zijn strikt gescheiden. 
Welnu, solidariteit in de gezondheidszorg kenmerkt
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zich juist door deze strikte scheiding tussen de sferen. En
elke regeling op het terrein van de gezondheidszorg die
deze strikte scheiding in zekere zin aantast, is niet solidair
in eigenlijke zin. Zo getuigt een regeling niet van solidari-
teit wanneer zij de behoefte aan gezondheidszorg van een
individu, zijn gezondheid dus, koppelt aan een zwaardere
premielast voor datzelfde individu. De no-claimregeling is
niet solidair omdat de behoefte van een individu aan ge -
zondheidszorg aan de premiezijde voor datzelfde individu
een nadeel oplevert aan de andere zijde in de vorm van een
verzwaarde premielast. 
En omgekeerd, een regeling die gedrag van een individu

in de ene sfeer beloont met een voordeel voor datzelfde
individu in de andere sfeer is evenmin solidair. Zo is Den
Hartoghs bonuspuntenplan niet solidair omdat het gedrag
aan de bijdragekant, te weten het tonen van de bereidheid
tot orgaandonatie, koppelt aan een persoonsgebonden
voordeel aan de verstrekkingenzijde in de vorm van voor-
rang bij orgaantransplantatie. Premiedifferentiatie naar
leeftijd, een voorstel van de rvz dat volgens datzelfde
adviesorgaan bespreekbaar zou moeten zijn, houdt in dat
ouderen meer premie betalen omdat zij meer zorg consu-
meren. Maar met ouderdom neemt de gezondheid in de
regel nu eenmaal af. Premiedifferentiatie naar leeftijd is
niet solidair. Voor zover zorgsparen voor het sparende
individu resulteert in betere toegang tot voorzieningen
van gezondheidszorg waarvan wij menen dat ze voor
eenieder in gelijke mate toegankelijk moeten zijn, is zorg-
sparen niet solidair. En ten slotte, een wet die het mogelijk
maakt dat de keuze voor een exclusief inkopende zorgver-
zekeraar beloond wordt met voorrangszorg, is niet alleen
geen rechtvaardige wet maar evenmin een solidaire wet.
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de e igen moraal  van de  zorg

Solidariteit is inderdaad, om met Gallie te spreken, een
wezenlijk omstreden concept.60 Niettemin is duidelijk dat
de notie ook een normatief begrip is en als maatstaf func-
tioneert bij de beoordeling van de kwaliteit van intermen-
selijke betrekkingen. Als normatief begrip leunt het ener-
zijds tegen de liefde aan, zoals Verstraeten zegt,61 en ver-
wijst het anderzijds naar rechtvaardigheid. Werkelijk soli-
dair gedrag is liefdevol gedrag: iets doen voor de ander om
de ander. Solidariteit behoort inderdaad tot de ‘warme’
kant van het morele spectrum, om met Van der Wal te
spreken.62 Met rechtvaardigheid is het anders gesteld. Die
notie is er echt een van de ‘koude’ kant. Maar wanneer we
reflecteren op het meest fundamentele recht dat de ge -
zondheidszorg normeert, dan zien we dat het getuigt van
twee zeer verschillende noties van rechtvaardigheid, van
begrippen van rechtvaardigheid die weliswaar diametraal
tegengesteld zijn maar die samen – als ‘koude’ noties – 
wel recht trachten te doen aan het ‘warme’, eigenlijke be -
grip van solidariteit. Gezondheidszorg is weliswaar een
(uiterst) complex geheel dat zich inderdaad laat vatten in
de logica van recht, rechten en verplichtingen,63 maar
reflectie op dat geheel voert wel tot het inzicht dat men in
het systeem uiteindelijk bijdraagt voor de ander om de
ander, en dat men uiteindelijk ontvangt van de ander om
de ander.
Waarom de begrippen van solidariteit en rechtvaardig-

heid in de gezondheidszorg deze specifieke betekenis heb-
ben, en zich zo tot elkaar verhouden, laat zich gemakkelijk
raden. Aan de gezondheidszorg stelt men hele bijzondere
morele eisen omdat gezondheid zo’n bijzonder goed is.
Gezondheid is een typisch voorbeeld van een intrinsiek
goed: een goed dat zijn ‘goedheid’ niet ontleent aan een
nog hoger (of fundamenteler) goed.64 Terwijl gezondheid
haar goedheid zelf wel ‘meedeelt’ (zo is gezondheidszorg
goed, en wel instrumenteel goed, omdat gezondheid goed
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is), leent de goedheid van gezondheid zich niet voor logi-
sche bewijsvoering. Gezondheid moet wel van zichzelf
goed zijn, en dat kunnen we alleen maar staven met de uit-
spraak dat de goedheid van gezondheid evident is. (Zij die
menen dat gezondheid haar goedheid wel degelijk ontleent
aan een hoger goed, en geluk dus aanwijzen als het uitein-
delijke goed dat men zou moeten nastreven, reflecteren
maar eens op de veelgehoorde verzuchting “Als je je ge -
zondheid nog maar hebt”). En omdat een goed als gezond-
heid zijn waarde niet ontleent aan een hoger goed, vormt
het, zoals alle intrinsieke goederen, altijd ook vertrekpunt
van praktische redeneringen. Dit verklaart waarom solida-
riteit en rechtvaardigheid in de zorg bijzondere betekenis-
sen hebben, waarom aan het stelsel gezondheidszorg hele
bijzondere morele eisen gesteld worden, en waarom het is
zoals het is. Het fundamentele belang van gezondheid is
voor iedereen zo evident dat aan de verstrekkingenkant
van de zorg haar afwezigheid alleen al volstaat om toewij-
zing van gezondheidszorg te rechtvaardigen, terwijl zij
aan de premiekant om precies dezelfde reden nadrukkelijk
buiten beschouwing blijft.

tot slot

De debatten over de stelselherziening in de gezondheids-
zorg gaan niet zozeer over de invloedssferen van markt en
overheid. De wezenlijke vraagstukken liggen op een dieper
niveau. Het werkelijke probleem is dat veel van de jongste
initiatieven zich niet of nauwelijks verdragen met deze
eigen moraal van de gezondheidszorg. Ze ‘passen’ niet en
zijn om die reden ontwrichtend.65 De meeste van de
genoemde maatregelen en voorstellen strekken namelijk
tot kostenbeheersing. Op zich is daar niets mis mee. Maar
nu kostenbeheersing door middel van aanbodregulering in
de gezondheidszorg vruchteloos is gebleken, probeert
men hetzelfde via vraagsturing te bereiken en in vraag -
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gestuurde systemen kan kostenbeheersing alleen maar
plaatsvinden met behulp van maatregelen die op vraag -
niveau aangrijpen. Door middel van externe prikkels, ‘in -
centives’ geheten in modern managementspeak. Dat men
op dit punt meer vertrouwen heeft gesteld in de tucht van
de markt is werkelijk maar bijzaak.
Die maatregelen zijn dan tweeërlei. Óf men knijpt de

vraag naar gezondheidszorg af door de behoefte daaraan
te bestraffen (en de afwezigheid van behoefte te belonen)
door middel van premielastverzwaring dan wel -verlich-
ting. Óf men koppelt verruiming dan wel beperking van
het zorgaanbod aan de verstrekkingenzijde aan al dan niet
wenselijk geacht gedrag van cliënten aan de premiezijde.
Alle maatregelen hebben evenwel met elkaar gemeen dat
de gevolgen in het systeem geheel of ten dele voor rekening
van het betrokken individu zelf komen. Het eigenbelang
wordt aangesproken en het stelsel wordt afhankelijk
gemaakt van individuele kosten-batenafwegingen. Met
solidariteit, met werkelijke solidariteit, hebben al deze
maatregelen en voorstellen echter bitter weinig van doen.

noten
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