
evert  van leeuwen

De zorgmarkt in het licht van de hedendaagse
ethiek 

inleiding

Sinds 2006 kent Nederland een nieuw zorgstelsel. Dat
stelsel heeft een lange tijd van voorbereiding gehad. De
eerste discussies over de noodzaak van verandering ont-
stonden in 1974 naar aanleiding van de Structuurnota
Gezondheidszorg die de toenmalige staatsecretaris voor
Volksgezondheid Hendriks had laten opstellen. Deze nota
markeert het einde van het vertrouwen in het zorgstelsel
zoals dat na de Tweede Wereldoorlog was opgebouwd.
Tevens gaf de nota uitdrukking aan de tijdgeest die sterk
was beïnvloed door het rapport van de Club van Rome,
‘Grenzen aan de groei’. De gezondheidszorg kon in eco-
nomisch opzicht niet eindeloos blijven doorgroeien en
maatregelen waren nodig om een nieuwe balans te zoeken
tussen noodzakelijke zorgvoorzieningen en de individuele
behoefte en voorkeur van de burger. 
De discussies die volgden op het rapport duurden jaren-

lang en gingen gepaard met verschillende commissies,
nota’s en niet te vergeten aanpassingen in het zorgstelsel.
De commissie Dekker bracht in 1990 een rapport uit,
staatsecretaris Simons kwam enkele jaren later met een
nieuwe versie, de awbz en de riagg ’s werden ingesteld
als pogingen om de problematiek te lijf te gaan. In de
periode 2002 tot 2006 werd de koers duidelijk gericht op
het vergroten van de zogenaamde marktwerking en het
bevorderen van de individuele verantwoordelijkheid van
de burger. Daarmee lijkt na ruim dertig jaar een einde te
zijn gekomen aan de discussies over de economische struc-
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tuur van de gezondheidszorg. De overheid is trots op het
nieuwe stelsel en andere landen in Europa, waaronder
Duitsland, bestuderen de uitgangspunten ervan. Zelfs de
Verenigde Staten van Amerika hebben belangstelling ge -
toond naar aanleiding van een rapport dat de tevredenheid
van de Nederlandse burgers over het zorgstelsel aan gaf.1

Ondanks alle positieve waardering kan ook worden
vastgesteld dat het nieuwe zorgstelsel nog veel aandacht
vergt voor wat betreft de uitwerking ervan op de ethiek
van de zorg. Ethiek op het niveau van de zorgverlening,
maar ook ethiek in de zorgverzekering en op het niveau
van het overheidsbeleid. Deze bijdrage gaat over de vragen
die rijzen op het niveau van de zorgverlening en over hun
diepere achtergrond en werking in cultuur en levensbe-
schouwing.

ethische vooronderstell ingen van 
de  marktwerking in  de  zorg

Een goed begrip van de ethische vooronderstellingen die
gelden bij de marktwerking in de zorg, vereist inzicht in de
ethische beginselen die tegenwoordig gelden bij de inrich-
ting van elk zorgstelsel. Daarom eerst enige uitleg van de
achtergrond van drie principes waaraan in Nederland veel
waarde wordt gehecht, namelijk solidariteit, respect voor
de autonomie of zelfbeschikking en rechtvaardigheid.

Solidariteit
Het zorgstelsel dat in Nederland na de Tweede Wereld -
oorlog werd opgebouwd, berustte voornamelijk op de
ethische vooronderstelling dat mensen bereid zijn elkaars
lasten te dragen.2 Het ethische beginsel van solidariteit
verwoordt die vooronderstelling. Dat beginsel ontstond in
de 19de eeuw en is verbonden met de oprichting van veel
bedrijfsziekenfondsen. Die ziekenfondsen hadden al voor-
lopers in de gilden van ambachtslieden. Speciale fondsen
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stelden de gilden in staat om hun leden bij ziekte en onge-
val te vrijwaren voor de armenhuizen en gasthuizen. Het
waren collectieve verzekeringsvormen die bescherming
boden aan een bepaalde welomschreven groep mensen.
De fondsen waren dus geen vorm van liefdadigheid of on -
baatzuchtigheid, maar vertolkten een welbegrepen vorm
van groepsbelang. De solidariteit die in de 19de eeuwse
periode van industrialisatie ontstond, zet die traditie
voort. Ook nu gaat het niet om onbaatzuchtigheid of lief-
dadigheid, maar om welbegrepen belangen die in het col-
lectieve karakter van het ziekenfonds werden ingebed. Die
belangen leidden bijvoorbeeld tot spanningen met de
Nederlandse Maatschappij voor de Geneeskunst, de voor-
loper van de huidige Koninklijke Nederlandse Maatschap-
pij tot bevordering der Geneeskunst. Ter discussie stond
toen al het stelsel van vergoedingen. 
Naast de collectieve ziekenfondsen ontstonden er in de

19de eeuw ook commerciële fondsen veelal voor de beter
bedeelden in de samenleving en voor de zelfstandigen en
boeren. Ook deze fondsen baseerden zich op solidariteit,
maar dan meer vanuit het economisch gezichtspunt van de
spreiding van risico’s. 
Beide vormen van zorgverzekering lagen ten grondslag

aan het stelsel dat na de Tweede Wereldoorlog in Neder-
land werd ingevoerd. Een algemeen ziekenfonds dat door
de overheid werd gereguleerd ten behoeve van het grootste
deel van de werkzame bevolking en een stelsel van particu-
liere ziekenfondsen voor ambtenaren, zelfstandigen en
beter bedeelden. Het stelsel gaf uitdrukking aan de collec-
tieve noodzaak van sociale gezondheidszorg voor zieken
en armen, met ruimte voor de traditionele verschillen in de
belangen van verschillende bevolkingsgroepen.
Het beginsel van solidariteit dat hierin naar voren komt

kan, zoals gezegd, het best worden begrepen als een vorm
van welbegrepen groepsbelang. Welbegrepen betekent dat
mensen zich bewust zijn van de mogelijkheid dat zij ziek
worden. Ziekte brengt in veel gevallen kosten met zich
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mee die de middelen van bestaan kunnen overschrijden.
Om nu iedereen hulp te kunnen bieden zonder dat hij of zij
daarbij financieel schipbreuk leidt, betalen alle deelnemers
aan het collectieve fonds een bepaalde premie. Op het geld
dat zo wordt bijeengebracht kunnen de deelnemers aan-
spraak maken wanneer zij ten prooi vallen aan een ziekte
die recht geeft op vergoeding. Iemand die chronisch ziek
wordt zal dan langdurig een bijdrage nodig hebben, terwijl
iemand die nooit ziek wordt, toch altijd premie blijft beta-
len. Solidariteit of indirecte wederkerigheid brengt op die
manier een balans aan in de gezondheidsverschillen tus-
sen verschillende mensen. Die balans streeft naar een
rechtvaardigheid in de verdeling van de kosten voor ge -
zondheid. Sociale rechtvaardigheid en het streven naar
sociale zekerheid waren op die manier de grote drijfveren
achter het zorgstelsel dat na de Tweede Wereldoorlog tot
stand kwam. De overheid nam daarbij de rol van scheids-
rechter op zich in de bemiddeling tussen de belangen van
zorgverleners, zieken en premiebetalers. Zij nam het ver-
goedingenstelsel voor haar rekening en de taak om de kwa-
liteit van de zorgverlening te bewaken.

Respect voor de autonomie
De periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoor-
log en de toenemende welvaart die daarna ontstond, leidde
tot een algemeen streven naar emancipatie van burgers.
De overgang van de industriële samenleving naar de dienst -
ensamenleving bood meer kansen voor individuele verant-
woordelijkheid, terwijl de toename in technologie voor
meer keuzemogelijkheden zorgde. Dat was ook het geval
in de gezondheidszorg. De toegenomen welvaart leidde
tot verbetering in de volksgezondheid maar tevens tot
meer gebruik van de zorg voorzieningen.3 Patiënten on -
derwierpen zich niet langer gedwee aan de beslissing van
hun arts, maar wilden eigen verantwoordelijkheid en een
behandeling naar eigen keuze en visie. Rond 1970 kreeg
deze verandering in de ethiek van de zorg uitdrukking in
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het principe van respect voor de autonomie. Verschillen in
levensideaal, verschillen in levensbeschouwing en ver-
schillen in behoefte aan zorg konden met dit principe wor-
den gehonoreerd en worden afgewogen tegen de traditio-
nele plicht van weldoen van de zorgverlener. 
Die afweging kan op verschillende manieren plaatsvin-

den. In de Verenigde Staten van Amerika waar slechts in
beperkte mate sprake was en is van een collectieve zorg-
verzekering via de overheid, kreeg het principe van respect
voor autonomie vooral de vorm van een contract tussen
zorgverlener en patiënt. In het contract wordt vastgelegd
dat de patiënt instemt met de voorgenomen behandeling
en op de hoogte is van de eventuele belasting en risico’s die
de behandeling met zich brengen. In Nederland is meer
sprake van een overeenkomst die het resultaat is van een
overleg tussen de zorgverlener en de patiënt. In dat overleg
licht de zorgverlener de patiënt in over alle aspecten van de
behandeling en over eventuele alternatieven. De noodzaak
van de voorgenomen behandeling blijft daarbij de verant-
woordelijkheid van de arts, terwijl bij eventuele alternatie-
ven aan de patiënt een keuzevrijheid wordt toebedeeld.
Het respect voor de zelfbeschikking betekent in de

Nederlandse situatie dat de zorgverlener aandacht heeft
voor de persoonlijke omstandigheden van de patiënt en
keuzen respecteert die de patiënt maakt op basis van een
redelijke afweging van alle aspecten die met de voorgeno-
men behandeling zijn gemoeid. Tot de invoering van het
nieuwe zorgstelsel in 2006 hadden die keuzes nauwelijks
financiële consequenties. De keuzevrijheid had vooral een
ethische achtergrond in het respect voor de verschillen
tussen mensen.

Rechtvaardigheid
Vanaf de Tweede Wereldoorlog is, zoals reeds is gezegd,
het streven naar sociale rechtvaardigheid een belangrijke
drijfveer geweest bij de opbouw van het zorgstelsel. Die
rechtvaardigheid komt in Nederland en veel andere landen
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van Europa tot uitdrukking in de algemene toegankelijk-
heid van de zorg voor allen die zorg nodig hebben. Wereld-
wijd is daarvan lang niet altijd sprake en voor de Wereld -
gezondheidsorganisatie is dat al lange tijd één van haar
speerpunten. De vraag is echter of de algemene toegang
ook voor iedereen het recht impliceert op alle behandelin-
gen die beschikbaar zijn, ongeacht de kosten die ermee
gemoeid zijn. Met die vraag worstelt de Nederlandse
samenleving de laatste dertig jaar. Ethisch gezien staat
daarbij de rechtvaardigheid van de verdeling centraal.
Wanneer wordt uitgegaan van een beperkt budget, krijgt
die verdeling de economische betekenis van een verdeling
van schaarse goederen. Wie bepaalt dan die verdeling en
met welke criteria? Op deze vraag zijn in de loop der jaren
verschillende antwoorden gegeven. De commissie Dun-
ning bijvoorbeeld koos criteria die te maken hebben met
effectiviteit en noodzakelijkheid. Met behulp van de trech-
ter van Dunning konden behandelingen worden getoetst
en beoordeeld op hun mate van beschikbaarheid. Uit -
eindelijk hebben de plannen van de commissie Dunning
ge leid tot het systeem van budgettering waarbij voor de
zorgverleners de doelmatigheid van de zorg voorop staat.
Voorts is gekozen voor een tweedeling in het zorgpakket.
Het basispakket bevat alle behandelingen waarop elke ver-
zekerde recht heeft en het aanvullende pakket bevat be -
handelingen waarvoor mensen zich vrijwillig kunnen of
willen verzekeren. Om te voorkomen dat mensen onnodig
gebruik maken van het basispakket zijn voorts nog andere
maatregelen nodig gebleken die afwisselend worden inge-
steld. Bijvoorbeeld een beloning voor degenen die geen
zorg nodig hadden in 2007, of een eigen risico zoals dat in
2008 is ingevoerd. Sociale rechtvaardigheid betekent in
deze gevallen dat men streeft naar een optimale verdeling
voor allen die zorg nodig hebben. 

99
Vincent Kirkels (red.), ‘Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2008 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 96.1)



de ethische vooronderstell ingen

De introductie van de ethische principes van solidariteit,
respect voor de autonomie en sociale rechtvaardigheid
biedt nu de gelegenheid om de vooronderstellingen van de
marktwerking in de zorg te bepalen:
1. Het basispakket biedt de ethische grondslag die ge -
baseerd is op solidariteit. De budgettering die op het
middenniveau van de zorg is ingevoerd moet daarbij
garanderen dat concurrentie van zorgverlenende instel-
lingen zorgt voor een minimale prijs met behoud van
kwaliteit. Zorgverleners kunnen binnen de prijsafspra-
ken doelmatige goede zorg leveren, zo is de gedachte.

2. De burger heeft een eigen verantwoordelijkheid voor
het behoud van gezondheid en voor de zorg die aanvul-
lend op het basispakket kan worden verleend. Mensen
worden geacht om daarbij in redelijke mate hun eigen
belangen af te wegen met behulp van de informatie die
wordt verstrekt door de zorgverzekeraars, de overheid
en de zorgverlenende instellingen. Bovendien heeft de
burger keuzevrijheid verkregen in de keuze van zijn ver-
zekeraar en bij de samenstelling van het aanvullende
pakket. 

Met deze twee vooronderstellingen lijkt het nieuwe zorg-
stelsel te beantwoorden aan de maatschappelijke ontwik-
kelingen die zich sinds de jaren zeventig hebben voorge-
daan.4 De introductie van de marktwerking moet daarbij
garanderen dat er naast concurrentie in vraag en aanbod
ook voldoende samenwerking is tussen de verschillende
partijen. De vraag blijft echter welk fundamenteel ethisch
uitgangspunt de zorgverlening zal motiveren. Is dat het
leveren van een dienst of product tegen een marktcon -
forme prijs, of is het ethisch uitgangspunt het leveren van
de zorg die mensen nodig hebben? Om deze vraag te
beantwoorden wordt nu eerst een casus besproken die
voorkwam in een gewone eerstelijns huisartsenpraktijk in
het voorjaar van 2007. Daarna worden de drie ethische
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principes nader beschouwd in hun uitwerking binnen het
nieuwe zorgstelsel.

casus  mevrouw a .

Mevrouw a . is weduwe en leeft op zichzelf. Zij is enkele
maanden geleden in huis gevallen en heeft daarbij haar
heup gebroken. In het ziekenhuis is de heup operatief ver-
vangen en zij heeft toen een revalidatieprogramma door-
lopen in een verpleeghuis. De revalidatie is 12 weken gele-
den afgerond en mevrouw leeft nu weer zelfstandig thuis.
Zij heeft nog wel hulp van de thuiszorg, maar eigenlijk wil
zij weer geheel zelfstandig kunnen leven. Bij een bezoek
aan de huisarts klaagt mevrouw a . dat het lopen haar niet
makkelijk valt. De bewegingsbeperking belemmert haar in
het functioneren in haar huishouden en bij het doen van
boodschappen. De huisarts informeert naar haar omstan-
digheden en of zij wel regelmatig voldoende beweegt. Hij
constateert dat mevrouw eigenlijk meer aandacht nodig
heeft voor haar beweging en dat een behandeling bij een
fysiotherapeut haar goed zou doen.
Omdat de revalidatie na de operatie is afgerond, be -

tekent dit dat een nieuwe behandeling zou moeten worden
gestart. Die behandeling wordt alleen vergoed indien spra-
ke is van een chronisch lijden. De eerste negen sessies 
vallen daarbij onder de aanvullende verzekering van me -
vrouw a . 
De financiële situatie van mevrouw a . is als volgt: zij

leeft van haar aow en heeft geen aanvullend pensioen.
Een behoorlijk deel van haar inkomen gaat op aan de huur
voor haar woning. De fysiotherapeutische behandeling
zouhaar eigenlijkbehoorlijkwat geldkosten.Desgevraagd
antwoordt mevrouw a . dan ook dat zij niet weet hoe zij na
twee maanden de fysiotherapie nog zou moeten betalen.
Wat moet de huisarts nu doen? Hij ziet zich gesteld voor

de volgende mogelijkheden:
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1. Hij adviseert mevrouw a . toch zoveel mogelijk te be -
wegen. Hij kan daarop een beetje toezien door een
huisbezoek te brengen. Ook zal hij de thuiszorg infor-
meren dat die liefst elke dag enige tijd met mevrouw
gaat wandelen.

2. Hij schrijft een fysiotherapeutische behandeling voor.
De behandeling moet mevrouw a . dan zelf betalen.
Hoe zij aan het geld daarvoor komt is echter niet zijn
zaak.

3. Hij neemt haar dossier en gaat een aanvraag voor
 chronische behandeling voorbereiden. Daartoe moet
hij wel wat bureaucratische aanpassingen plegen en 
veel pa pierwerk verrichten, maar uiteindelijk krijgt
mevrouw a . dan wellicht de fysiotherapie vergoed na
de eerste negen sessies. 

ethische analyse

De huisarts heeft bovenstaande casus ervaren als een
ethisch dilemma. Wat moest het zwaarste wegen? De zelf-
beschikking en keuzevrijheid van mevrouw a. of de nood-
zaak van verdere zorgverlening? Mag hij het papierwerk
zo verrichten dat daarmee de voor mevrouw a.meest ge -
wenste situatie ontstaat? Of moet hij de intenties van het
nieuwe zorgstelsel volgen en de keuze maar aan mevrouw
a. overlaten?
De alledaagse casus biedt zo een kijk op de werking van

het nieuwe stelsel in de zorgpraktijk. Van de zorgverlener
wordt niet alleen verwacht dat hij de best mogelijke zorg
verleent, maar ook dat hij die zorg inpast in de werking van
het zorgstelsel. Het laatste vereist dat er niet alleen naar de
medische maar ook naar de sociale en financiële kanten
van de behandeling wordt gekeken. De afwegingen die dan
gelden zijn nieuw voor de zorgverlener en vereisen een
bureaucratische verantwoording. Bovendien is het lastig
om afwegingen te maken tussen zaken die op verschillen-
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de wijze kunnen worden geïnterpreteerd. Het betreft hier
de ethische principes van respect voor de autonomie en de
rechtvaardigheid in de zorg. Die principes gelden ook voor
de zorgvraagster. Wanneer zij werkelijk beter wil gaan
lopen, is zij dan bereid om daarvoor ook zelf een offer te
brengen? Anders gezegd, is zij bereid en in staat te investe-
ren in gezonde beweging? 
Wanneer alle bovenstaande vragen bij elkaar worden

gebracht, dan leidt een vergelijking tot de constatering dat
er verschillende opvattingen van het respect voor autono-
mie in het geding zijn. Verschillen die ook weer gevolgen
hebben voor de opvatting van rechtvaardigheid in de zorg-
verlening. 
De eerste opvatting van respect voor de autonomie stelt

de mens als persoon centraal. In de zorgrelatie wordt van
de zorgverlener verwacht dat hij respect kan opbrengen
voor de levenssituatie en levenshouding van de zorgvraag-
ster. De eigen wensen en verlangens van de zorgvraagster
krijgen dan een waardering die meeweegt in de vaststel-
ling van de behandeling. De woonsituatie, de zelfredzaam-
heid en de behoefte om haar eigen leven te leiden behoren
hiertoe. In het overleg tussen zorgvraagster en zorgver -
lener worden al die aspecten aan de orde gesteld waarna
uiteindelijk tot een beslissing wordt gekomen. De opvat-
ting van respect voor autonomie stelt in dit perspectief de
persoon van de betrokkene centraal met aandacht voor
haar levensverhaal en de levensverwachting. Deze opvat-
ting is kenmerkend voor de ethiek van de zorgrelatie.5

De tweede opvatting vertaalt het respect voor de auto -
nomie in termen van zelfbeschikking. Uiteindelijk moet
mevrouw a . zelf beslissen hoe zij haar leven wil leiden en
de gevolgen daarvan dragen. Vertaald naar de casus heeft
zelfbeschikking te maken met de motivatie om weer goed
te gaan lopen, de inzet voor het dagelijkse bewegen en de
wilskracht die nodig is om de inspanning te verrichten. De
zorgverleners in de thuiszorg kunnen dagelijks aan die
motivatie bijdragen en daarmee het uitzicht op verbete-

103
Vincent Kirkels (red.), ‘Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2008 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 96.1)



ring versterken. De mate van zelfbeschikking komt dus tot
uiting in de zelfredzaamheid en de kenmerken van de per-
soonlijkheid die daarbij zijn betrokken.
De derde opvatting stelt de individuele keuzevrijheid van

mevrouw a . centraal. Deze opvatting richt zich meer op
het sociale gedrag van mevrouw a . De zorgverlener kan
verschillende mogelijkheden aanreiken om de situatie van
mevrouw a . te verbeteren, maar uiteindelijk zal zij daaruit
zelf moeten kiezen en de gevolgen van die keuze moeten
dragen. Wanneer zij bijvoorbeeld geen extra inspanning
wil leveren om te bewegen, dan kan zij langzaam maar
zeker verslechteren en daar moet zij zich dan bij neerleg-
gen. Wil zij wel verbeteren, dan zal zij zich daarvoor moe-
ten inzetten en ook de benodigde investering moeten
opbrengen. Deze opvatting past bij het cliënt-model dat de
overheid voorstaat in het nieuwe zorgstelsel. De zorgrela-
tie is daarin een vorm van dienstverlening die past in een
economisch model van vraag en aanbod. 
De vierde opvatting die in de casus een rol speelt is die

van de keuzegerichtheid. Niet alleen het aanbieden van
verschillende keuzen is daarbij van belang, maar ook de
verantwoordelijkheid voor het keuzeproces. Het overleg
over welke keuze het best past bij mevrouw a . beperkt zich
tot het verschaffen van informatie. Daarna moet mevrouw
a . zelf een keuze maken. Het is tenslotte haar leven en haar
situatie waar alles om draait.6

In deze vier opvattingen van het respect voor de autono-
mie zijn een toenemende en een afnemende tendens waar
te nemen. De toenemende tendens is die van individualisa-
tie, terwijl de afnemende tendens die is van menselijke
betrokkenheid. Gezamenlijk geven zij een spectrum aan
dat loopt van een ethisch gekwalificeerde relatie waarbij de
zorgverlener samen met mevrouw a . bepaalt welke behan-
deling het beste is in haar omstandigheden naar een eco-
nomisch spectrum waarbij mevrouw a . moet kiezen uit
een aanbod op grond van haar eigen afwegingen. 
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Het ethische probleem dat de huisarts voelde in de casus
heeft met dat spectrum te maken. Zijn afweging om de
indicatie voor een chronische behandeling in orde te gaan
maken, komt voort uit betrokkenheid bij de situatie van de
patiënt. Desnoods is hij bereid om de papiermolen zo te
laten lopen dat het gewenste resultaat er uit naar voren
komt, ook al weet hij dat de indicatiestelling daartoe even-
tueel moet worden aangepast. Volgt de arts echter het
zorgstelsel, dan moet hij concluderen dat de fysiothera-
peutische behandeling niet past in de lijst met chronische
aandoeningen. Misschien heeft mevrouw a . dan helemaal
geen recht op vergoeding, maar dat is zijn zaak niet. Dat
moet mevrouw a . maar opnemen met haar zorgverzeke-
raar.

Behalve met de interpretatie van het beginsel van het re s -
pect voor de autonomie heeft de zorgverlener in de casus
ook een probleem met de interpretatie van het beginsel
van rechtvaardige verdeling. Mevrouw a . lijkt op onheuse
wijze verantwoordelijk te worden gesteld voor haar stre-
ven om zelfstandig te blijven. Voor oudere mensen is dat
als alleenstaande toch al niet makkelijk en een heupfrac-
tuur levert een aanzienlijk risico op voor de voortzetting
van het bestaan. De opvatting van rechtvaardigheid die in
het zorgstelsel tot uitdrukking is gebracht houdt echter
geen rekening met die individuele omstandigheid. Die op -
vatting is gericht op het publieke belang en het juridische
beginsel van gelijkheid. Om de zorg voor alle mensen mo -
gelijk en toegankelijk te houden, zijn beperkingen nodig.
Zo wordt van mensen een eigen bijdrage gevraagd voor
zorg die niet in alle gevallen zijn nut of kwaliteit heeft be -
wezen. Fysiotherapie na een heupoperatie is daarvan een
voorbeeld. De langdurige effectiviteit van de fysiothera-
peutische behandeling is al jarenlang onderwerp van stu-
die en daaruit blijkt niet dat die behandeling een onbetwist
positief effect heeft op de levensduur en de kwaliteit van
leven. De overheid heeft daarom besloten om de fysiothe-
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rapie in het basispakket alleen onbeperkt ter beschikking
te stellen voor kinderen tot achttien jaar. Voor mensen met
bepaalde chronische aandoeningen blijft vergoeding van
de zorg behouden met dien verstande dat de eerste negen
sessies voor eigen rekening komen of via de aanvullende
verzekering worden vergoed. Vanaf 2008 zijn de tarieven
voor de fysiotherapeutische hulp daarbij overgelaten aan
de markt.
In de ogen van de zorgverlener wordt binnen het zorg-

stelsel onvoldoende rekening gehouden met de omstan -
digheden van mevrouw a . Voor haar kan de fysiothera-
peutische hulp juist het middel zijn om haar weer haar zelf-
standigheid terug te geven zonder afhankelijkheid van
anderen. Op den duur worden de kosten van de zorg daar-
mee ook beperkt gehouden. Dat oordeel, ongeacht de
wetenschappelijke basis ervan, speelt echter geen rol bij
een af weging die op collectief niveau wordt getroffen. Die
afweging druist daarmee in tegen zijn gevoel voor zorg op
maat en het weldoen aan de patiënt. 

De kern van het ethische probleem dat de zorgverlener
ervaart, kan nu uit de analyse worden opgemaakt. Hij heeft
zich de uitgangspositie van een dienstverlener op de zorg-
markt niet (of misschien nog niet) eigen gemaakt. Zijn
werkwijze voorziet niet alleen maar in een aanbod op een
vraag, maar toont ook betrokkenheid en compassie bij de
situatie van mevrouw a . Hij heeft oog voor haar individu-
ele situatie en waardeert haar streven naar zelfstandig-
heid. Hij is in staat om haar klachten niet alleen medisch
wetenschappelijk te begrijpen, maar verbindt daarmee de
sociale situatie en de persoonlijke levenshouding die te
maken heeft met zingeving en levensdoelen. In de zorg ziet
hij ook het belang in van de ontmoeting en van de betrok-
kenheid van mensen op elkaar in de beleving van beper-
king en eindigheid. Medisch-wetenschappelijk toont de
fysiotherapeutische behandeling wellicht nauwelijks ver-
schil met een placebo behandeling, juist omdat die placebo
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ook een aantal van die persoonsbetrokken elementen
bevat. Mevrouw a . kan daarom niettemin veel persoonlij-
ke baat ondervinden van een deskundige begeleiding bij
haar bewegingsproblematiek. Het gevoel niet de goede
zorg te kunnen leveren die eigenlijk nodig is, frustreert de
zorgverlener en laat het gevoel van een ethisch probleem
rijzen. Dat probleem is dat het nieuwe zorgstelsel hem niet
waardeert in zijn professionele attitude en in zijn streven
naar goede zorg. Hij verricht nog slechts een dienst vol-
gens publieke afspraken. Vergeten wordt dat de patiënt een
appèl doet op zijn professionele deskundigheid als hulp-
verlener.

marktwerking en  het  appèl  van de
zieke  medemens

De professionele ethische attitude van de zorgverlener is
niet gebaseerd op de markt van de dienstverlening. Waar-
op dan wel en kan het verschil worden overbrugd? 
Zieke mensen klagen en vragen om hulp. Zij hebben

hulp van anderen nodig, ongeacht de wijze waarop hun
ziekte tot stand is gekomen. Hulp om te genezen of om hun
leven weer op een andere manier te kunnen oppakken. De
erkenning van die nood en de bereidheid om die hulp te
verlenen is één van de fundamenten van de menselijke be -
schaving. In die erkenning ligt ook het besef dat ieder mens
tijdelijk en kwetsbaar is. Een kwetsbaarheid die alleen een
andere mens kan veiligstellen. Het besef van goed en
kwaad heeft daar misschien wel een van zijn meest diepe
wortels. Kwaad is het om iemand zo maar te gronde te
laten gaan en goed is het om hulp te verlenen zodat de
ander weer tijd van leven krijgt. Het beginsel van solidari-
teit en veel idealen van maatschappelijke hulpverlening
gaan terug op dat besef van goed en kwaad. De professio-
nele zorgverlener gaat er deskundig mee om door steeds
opnieuw te bepalen of en hoe hulp kan worden geboden.
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Zijn taak heeft daarmee een intrinsieke ethische wortel of
kern. Die kern gaat voorbij aan de vragen van de markt en
de alledaagse bezigheden. Het appèl van de ander gaat
daaraan voorbij. Datzelfde voorbijgaan wordt zichtbaar
wanneer juist de kampioenen van de markt grote vermo-
gens charitatief, onbaatzuchtig, ter beschikking stellen
voor de leniging van de nood van mensen die niets hebben
te bieden. Die kern laat iets zien van de waarheid van een
eindige, kwetsbare mens die een ander nodig heeft om
zichzelf te kunnen blijven of opnieuw zichzelf te kunnen
worden. Het beantwoorden van dat appèl geeft aan waar
het menselijke leven eigenlijk om draait. 
De markt geeft daaraan geen uitdrukking maar regu-

leert een andere vorm van sociale interactie tussen men-
sen, namelijk hun onderlinge competitie en concurrentie.
De markt heeft daarmee oog op een andere waarheid en
gaat uit van redelijke, gezonde mensen die in staat zijn om
hun eigen belang te dienen.
Kan het verschil tussen die waarheden worden over-

brugd? Naast de liefdadigheid is de solidariteit als beginsel
voor verzekering de meest bekende en bewezen sociale
brug. Solidariteit impliceert een bereidheid tot indirecte
wederkerigheid: jij bent bereid voor mij in te staan als dat
nodig is, en omgekeerd doe ik dat voor jou. Met dat begin-
sel konden grote vermogens worden opgebouwd, inclusief
die van pensioenen om de eigen en toekomstige generaties
hulp te garanderen. Dat beginsel kan niet worden omge-
vormd tot een directe wederkerigheid: ik ben alleen bereid
premie te betalen wanneer ik daarmee mijn eigen kosten in
de loop van mijn leven financier. 
Juist de toegenomen behoefte aan directe wederkerig-

heid levert een serieus gevaar op voor onbaatzuchtige
aspecten van de hulpverlening. Daarmee zet de marktwer-
king de solidariteit onder druk, zeker wanneer de collectie-
ve druk van de gezondheidszorg gaat toenemen. De soli-
dariteit als brug tussen de markt van de gezonde mensen
en het appèl van de zieke zijn dan niet langer vanzelfspre-
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kend. Dat lijkt temeer het geval wanneer de marktwerking
individualisering van de hulpvraag bewerkstelligt. Dat
leidt bijvoorbeeld tot de mogelijkheid van arrangementen
die gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet in het basispakket
vallen. Daarmee kunnen de beter bedeelden zich zorg ver-
oorloven die boven het hoogst noodzakelijke uitgaat en
zich daarvoor apart bijverzekeren. Mevrouw a . heeft in
dat geval gewoon pech gehad. Tenslotte kan het model van
dienstverlening zijn eigen realiteit creëren waarbij van
solidariteit geen sprake meer is. Bepaalde behandelingen
zijn namelijk uitstekend op de zorgmarkt onder te bren-
gen. Bijvoorbeeld omdat na effectieve, kleine chirurgische
ingrepen, zoals een heup- of staaroperatie, opname en
nazorg niet altijd nodig zijn. Effectieve concentratie van
die ingrepen kan de kwaliteit van de zorg ten goede
komen, terwijl de kosten lager zijn. Gevolg is wel dat deze
ingrepen uit de algemene ziekenhuizen gaan verdwijnen,
zodat die de inkomsten zullen missen. Zij zullen zich dan
meer moeten richten op de zorg die buiten het dienstverle-
ningsmodel van de markt valt.
Al met al is het nog niet duidelijk of er een langdurige

brug kan worden geslagen tussen de markt en de zorg voor
zieken. Wanneer solidariteit geen dragend beginsel meer
kan zijn, dan zal moeten worden gezocht naar andere
beginselen die wel die brug kunnen slaan. Tot die tijd zal
de ethiek van de zorg zich steeds opnieuw moeten laten
horen in het verwoorden van problemen die door de
marktwerking ontstaan. Uiteindelijk is het appèl van de
zieke een vraag naar de humaniteit van de samenleving,
een vraag naar de kern van wat menselijk en menswaardig
is. Ernstige vragen van zingeving, motivatie en levensbe-
schouwing kunnen daarbij niet uit de weg worden gegaan.
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conclusie

De ethiek van de zorg en die van de marktwerking vallen
niet samen. Zij kunnen elkaar ook niet vervangen. De
markt gaat uit van mensen die redelijk nadenken en zich
bewust zijn van het dienen van hun eigen belangen. De
zieke doet een appèl en doorbreekt daarmee juist dat wel-
begrepen eigenbelang. De introductie van de marktwer-
king in de gezondheidszorg stelt de mogelijkheden om aan
dat appèl gevolg te geven op de proef. Zorgverleners wor-
den geacht protocollen te volgen en diensten aan te bieden
die voldoen aan de gemaakte afspraken. Dat kan leiden tot
conflicten tussen de professionele ethiek en de eisen van
de markt. Een conflict dat raakt aan de motivatie van de
zorgverlener en daarmee aan de wortels van solidariteit en
medemenselijkheid. Dat conflict vereist een alerte hou-
ding, juist omdat het geen prijs of concurrentie kent.
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4. Opgemerkt zij dat deze twee vooronderstellingen niet uit-
gaan van solidariteit maar van (confessionele) subsidiari-
teit en het liberale eigen initiatief. Al in 1959 stonden de
aanhangers van solidariteit, namelijk de verenigde onder-
linge ziekenfondsen en de vakbonden tegenover de aan-
hangers van die andere beginselen. Zie: Veraghtert en
Widdershoven, Twee eeuwen solidariteit, p. 268-269.

5. Tronto vatte deze zorgrelatie op als per definitie niet eco-
nomisch gekleurd omdat er sprake is van een zorgactiviteit
voor medemensen. Zie: H. Manschot, Kwetsbare autono-
mie. Over afhankelijkheid en onafhankelijkheid in de ethiek
van de zorg. In: H. Manschot, M. Verkerk (red.), Ethiek van
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6. De ideeën die uit deze opvatting voortvloeien zijn te vin-
den op de website: www.kiesbeter.nl
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