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1. Inleiding 

1.1. De situatie in Nederland en in vergelijkbare landen 

In vergelijking met andere Westerse landen staat de Nederlandse gezondheids-
zorg op een aanvaardbaar peil. 

De stand van de medische wetenschap en techniek in ons land maakt een 
vergaande dienst- en hulpverlening mogelijk. 

Afgaande op algemeen aanvaarde indicatoren van de kwaliteit der gezond-
heidsvoorzieningen zoals b.v. zuigelingensterfte, perinatale sterfte, levensverwach-
ting in jaren, tuberculeuze mortaliteit en morbiditeit en vaccinatiepercentages van 
zuigelingen en kleuters kan worden geconstateerd, dat de Nederlandse gezond-
heidszorg een niveau heeft bereikt, dat door vele andere met ons vergelijkbare 
landen niet wordt geëvenaard. 

Desondanks kampt de Nederlandse gezondheidszorg met ernstige problemen. 
Daarin staat zij evenwel niet alleen. In de meeste geïndustrialiseerde landen heeft 
de gezondheidszorg zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste en omvangrijkste 
sectoren van de economie, die 6 a 8 pet. van het nationale inkomen voor haar 
rekening neemt en op 4 a 6 pet. van het totale bestand van de werkende bevolking 
beslag legt. Men vindt ook in die landen dezelfde versnelde kostenstijging, die 
uitgaat boven de uitgavenstijging voor andere gemeenschapsvoorzieningen en die 
voor het grootste deel veroorzaakt wordt door het steeds toenemend beslag, dat 
gelegd wordt op de curatieve voorzieningen in de intramurale zorg. 

Bij de opstelling van deze nota heeft de vergelijking met de ontwikkeling in het 
buitenland mede geleid tot de naar voren gebrachte gezichtspunten. 

Uiteraard heeft, vergelijking roet andere landen alleen zin indien van vergelijk-
bare situaties sprake is. Daarom werd de oriëntatie beperkt tot die landen die in 
grote lijnen eenzelfde sociaal-economische en politieke structuur hebben als ons 
land, benevens een hoog ontwikkeld systeem van sociale verzekeringen en een 
nagenoeg identiek patroon van problemen van ziekte en gezondheid. Op grond 
van deze kenmerken ligt een vergelijking met de ontwikkeling in de Scandinavische 
landen en het Verenigd Koninkrijk voor de hand. Hierbij komt dat de genoemde 
landen te zamen met Nederland in de internationale statistieken betreffende de 
hierboven genoemde indicatoren bovenaan staan en in de gehele wereld gelden 
als de landen met de hoogst ontwikkelde gezondheidszorg. 

Zo ligt de zuigelingensterfte in deze landen onder 15 per duizend levend 
geborenen, de perinatale sterfte daalde tot onder de 20 per duizend, de levens-
verwachting steeg tot boven de 70 jaar en de sterfte aan tuberculose werd 
gereduceerd tot een uitermate laag cijfer. 

De structurele en financiële problematiek van de gezondheidszorg vertoont in 
al deze landen, ondanks de te verwachten lokale variatie, in grote lijnen hetzelfde 
beeld. De oplossing wordt overal gezocht in dezelfde richting als aangegeven in 
deze nota: een verschuiving van het accent, dat nu te eenzijdig wordt gelegd op 
de specialistische intramurale zorg, naar de extramurale zorg en naar de preventie, 
alsmede het creëren van geordende voorzieningen, op elkaar afgestemd in 
geografisch beperkte gebieden en het planmatig verder ontwikkelen van het 
geheel der gezondheidszorg. 

De ervaringen opgedaan in de bovengenoemde landen, waarvan sommige verder 
zijn dan Nederland wat betreft de planmatige opzet van de gezondheidszorg, 
leverden bruikbare aanknopingspunten voor de Nederlandse situatie. 
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Het in deze nota gestelde representeert dan ook zeker geen unieke, voor het 
eerst ontwikkelde visie. Integendeel, uitgaande van de Nederlandse situatie wordt 
een aantal gezichtspunten ontwikkeld die ook elders naar voren kwamen en die 
ook in Nederland reeds geruime tijd onderwerp van discussie waren. In deze nota 
wordt gepoogd de voorgestelde beleidslijnen consequent op de gehele gezondheiöV 
zorg toe te passen en te komen tot één samenhangend, gecoördineerd systeem 
van voorzieningen, trapsgewijs opgebouwd en voorzien van stuur- en beheers-
instrumenten. 

1.2. Nadere analyse van de Nederlandse gezondheidszorg 

In het recente verleden zijn er van verschillende zijden en in verschillende 
vormen beschouwingen gewijd aan de structuur en organisatie van onze gezond-
heidszorg. In het bijzonder werd daarbij aandacht geschonken aan de gebreken 
daarvan, waarbij meestal ook voorstellen tot verbetering werden gedaan. Zonder 
geheel uitputtend te willen zijn, ziet de ondergetekende bij een analyse van de 
huidige situatie in het bijzonder de volgende knelpunten in onze gezondheidszorg. 

1. Instrumenten voor de beheersing van de kostenontwikkeling, zowel in 
totaliteit als op afzonderlijke onderdelen, zijn niet of onvoldoende aanwezig. Het 
ontbreken daarvan maakt het slagvaardig reageren op nieuwe ontwikkelingen 
vrijwel onmogelijk. 

2. Het stelsel van voorzieningen toont onvoldoende samenhang. De functionele 
samenhang ontbreekt, zowel horizontaal als verticaal, met als gevolg een onafhan-
kelijk van elkaar functioneren. 

Dit leidt tot een onefficiënt gebruik van beschikbare personele, financiële en 
materiële middelen, terwijl het stelsel van voorzieningen daardoor met name ook 
voor de patiënt onoverzichtelijk is. 

3. De huidige structuur van de financiering van de gezondheidszorg is ver-
brokkeld en onoverzichtelijk, en bevordert in bepaalde gevallen de noodzakelijke 
samenwerking tussen de voorzieningen niet. 

Doordat de financiering zich passief aanpast aan bestaande organisatorische 
verhoudingen, oefent zij geen corrigerende invloed uit op de onderlinge afstemming 
van de voorzieningen. 

4. De samenwerking tussen de instellingen voor gezondheidszorg en de andere 
welzijnsvoorzieningen ontbreekt veelal, evenals de afstemming van het te voeren 
beleid (planning, financiering etc.) ter zake op elkaar. 

5. Het stelsel van voorzieningen vertoont onevenwichtigheden. Door de 
medisch-technische ontwikkeling en het financieringsstelsel van de sociale verze-
kering is een onevenredig grote nadruk op de intramurale sector komen te liggen. 
Deze kon zich tot voor kort nagenoeg ongelimiteerd uitbreiden. De extramurale 
zorg en preventieve zorg zijn anderzijds onvoldoende tot ontwikkeling gekomen, 
terwijl de sector geestelijke gezondheidszorg in ontwikkeling is achtergebleven. 

6. In de intramurale sector zijn hier en daar onevenwichtigheden in de capaci-
teiten ontstaan. Enerzijds zijn er nog steeds knelpunten, terwijl er anderzijds te 
grote capaciteiten bestaan die ongewenste leegloop veroorzaken. 

7. Bij de organisatie van de voorzieningen doen zich problemen voor. Ener-
zijds doen er zich bij bepaalde voorzieningen schaalproblemen voor, terwijl er 
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anderzijds voorzieningen zijn van onvoldoende omvang om een aanvaardbaar 
dienstenpakket te leveren. 

8. De spreiding van de voorzieningen is niet altijd optimaal. Dit geldt met 
name voor de geestelijke gezondheidszorg. 

9. Geregelde afstemming van de opleidingen op de behoeften die de gezond-
heidszorg stelt is ook in kwantitatief opzicht gewenst. 

10. De inspraak van de bevolking in de ontwikkeling van de gezondheidszorg 
en in het functioneren van de voorzieningen is onvoldoende tot ontwikkeling 
gekomen. 

Uit de voorgaande korte aanduiding van de bestaande knelpunten in de Neder -
landse gezondheidszorg kunnen de doelstellingen voor de toekomstige organisatie 
en structuur van de gezondheidszorg worden afgeleid. In de volgende paragraaf 
zal hierop nader worden ingegaan. 

De geschiedenis heeft ons vele malen laten zien, dat veranderingen in het 
maatschappelijk patroon niet eerder met succes kunnen worden doorgevoerd dan 
wanneer de tijd er rijp voor is. Dat wil zeggen wanneer de maatschappij zelf die 
veranderingen oproept en vervolgens accepteert en verwerkt. Het moment schijnt 
nu te zijn gekomen, dat de werkers in de gezondheidszorg ingrijpende wijzigingen 
hiervan zullen aanvaarden. 

Een gelukkige omstandigheid daarbij is, dat men vandaag voor de organisatie 
en de financiering meer dan ooit zoekt naar praktische oplossingen, die het geheel 
beheersbaar maken. 

1.3. Noodzaak tot structurering gezondheidszorg 

Evenals in andere landen is er ook in ons land grote ongerustheid ontstaan over 
de sterke stijging van de kosten van de gezondheidszorg. In 1968 bedroegen de 
totale kosten van de gezondheidszorg rond 5 mld. gulden, hetgeen overeenkomt 
met 5,5 pet. van het nationaal inkomen; voor het jaar 1972 worden deze kosten 
geraamd op rond 10 mld. gulden of wel 6,7 pet. van het nationaal inkomen. 
Ofschoon er voor deze kostenstijging vele verklaarbare redenen bestaan, is het, 
mede met het oog op de afweging ten opzichte van andere behoeften, van groot 
belang te kunnen beschikken over instrumenten om de kostenontwikkeling te 
beheersen. 

De kostenstijgingen vinden vanzelfsprekend ook hun weerslag in de premie-
druk voor de sociale ziektekostenverzekeringen. 

Voor 1974 bedragen de premiepercentages voor de ziekenfondsverzekering en 
de AWBZ resp. 9,5 pet. en 2,65 pet. De prognoses van de Ziekenfondsraad bij 
ongewijzigd beleid tonen een stijgende lijn: 

Jaar Ziekenfonds- AWBZ 
verzekering 

1975 10,1 3,1 
1976 10,5 3,6 
1977 11,0 4,1 
1978 11,5 471) 

x) Er moet hier gewezen worden op het feit dat blijkens recente ramingen het 
premiepercentage voor de Ziekenfondswet voor 1975 wellicht gehandhaafd zal kunnen 
blijven op het niveau van 1974, terwijl het premiepercentage AWBZ met niet meer 
dan 0,2 tot 2,85 zal stijgen. 
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Het is niet denkbeeldig, dat aldus voortgaande de ziektekostenverzekeringen 
op den duur het evenwicht in het geheel van de sociale verzekeringen zullen ver-
storen. Ook uit dien hoofde is kostenbeheersing in de gezondheidszorg nood-
zakelijk. 

Ten einde de doelmatigheid te bevorderen, ontstane wildgroei te corrigeren, 
bestaande lacunes aan zorg op te heffen en de verdere ontwikkeling van de voor-
zieningen, ook voor wat de kosten daarvan betreft, naar bewust gestelde doelen 
te kunnen leiden is een planmatige structurering van de gezondheidszorg geboden. 
Voorts zal de extramurale gezondheidszorg moeten worden versterkt, mede met 
het oog op de ontlasting van de zorgverlening in de intramurale sector. Overigens 
zal voor alles duidelijk vorm gegeven moeten worden aan de preventieve zorg. 

De ondergetekende staat een systeem voor ogen waarbij de beheersbaarheid 
wordt bereikt door het inbouwen van stuur- en beheersingsmechanismen in de 
onderscheiden onderdelen of subsystemen, hetgeen gestalte zal moeten krijgen in 
bestaande en nog te creëren wettelijke regelingen. 

Ook door het kiezen van een daartoe geschikte structuur kan men de beheers-
baarheid bevorderen. Het is juist mede daarom dat in deze nota gekozen wordt 
voor regionalisatie en echelonnering. Deze beide ordeningsprincipes vormen voorts 
de structurele middelen om tot een geïntegreerd systeem van voorzieningen te 
geraken. 

Wetgeving en bestuur zullen in het voorgestane systeem de voornaamste bouw-
stenen voor beheersing leveren, daarbij rekening houdende met de huidige opvat-
tingen inzake openheid en duidelijkheid van beleidsvorming. 

Reeds werd opgemerkt, dat onze gezondheidszorg een bevredigend peil heeft 
bereikt. Het zal duidelijk zijn. dat deze resultaten niet op het spel mogen 
worden gezet. 

Het doorvoeren van de noodzakelijke structuurwijzigingen zal dan ook slechts 
geleidelijk plaats kunnen vinden. 

Een schoksgewijze ontwikkeling zou veel onrust en onzekerheid met zich mee-
brengen, hetgeen ongewenst moet worden geacht. 

1.4. De werkingssfeer van de nota (Gezondheidszorg en welzijnszorg) 

De vraag kan worden gesteld welk terrein de Structuurnota Gezondheidszorg 
precies bestrijkt. Aangezien de nota zich op de praktijk wil richten kan het 
antwoord kort zijn. De nota vindt haar begrenzing in datgene wat er in wordt 
besproken. Andere volksgezondheidsproblemen, zoals bij voorbeeld de bedrijfs-
geneeskunde en de sociale verzekeringsgeneeskunde, die uiteraard wel een 
belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg vormen en grote invloed hebben op 
de kosten van het ziekzijn in het algemeen, worden in deze nota niet besproken. 

De nota beperkt zich tot de curatieve zorgverlening en de op de individu gerichte 
collectief georganiseerde preventie zoals de vaccinatie. 

Toch is hiermede niet alles gezegd over de werkingssfeer van de nota, want er 
zijn raakpunten - en meer dan dat - met andere terreinen van welzijnszorg. Juist 
waar het gaat om de organisatiestructuur en om de functionele samenhang der 
voorzieningen moet aandacht worden besteed aan de plaats van de gezondheids-
zorg binnen het geheel van de welzijnszorg. Gesteld moet dan worden, dat die 
plaats niet bepaald wordt door het trekken van grenzen, want die zijn hier niet 
te trekken. Dit gegeven is bepalend voor de samenhang van de gezondheidszorg 
met andere sectoren van welzijnszorg. Wel zal op dit gebied in samenwerking 
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met de meest betrokken departementen door wetgeving nog ordenend moeten 
worden opgetreden. Ook hier moet aan een benadering van de praktijk uit de 
voorkeur worden gegeven. 

De tijdens de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 1974 
door nagenoeg de gehele Tweede Kamer aanvaarde motie-Andriessen 1) over de 
harmonisatie van uitgangspunten voor de deelwetgeving op het terrein van de 
gesubsidieerde welzijnszorg beschouwt de ondergetekende als een condensatie van 
datgene wat al vele malen, ook bij de behandeling van de begrotingen van dit 
departement, van verschillende zijden naar voren is gebracht. 

Reeds geruime tijd vindt binnen het kader van de taak van de Welzijnsraad 
interdepartementaal overleg plaats over knelpunten in de bestaande en de voorge-
nomen wetgeving van de verschillende departementen. 

Met het oog op het in de z.g. Knelpuntennota naar voren gebrachte kan in dit 
verband gesteld worden dat tegenover een op elkaar afstemmen van b.v. planning 
en feitelijke samenhang van die voorzieningen die daarvoor naar hun aard in 
aanmerking komen, van rechtspositie en van financieringswijze een positief stand-
punt wordt ingenomen. 

Wanneer voorts in deze nota gesproken wordt over regionalisatie van planning 
en beheer van gezondheidsvoorzieningen, over interdisciplinaire samenwerking en 
over het instellen van projectorganisaties, dan wordt er bij voorbaat van uitgegaan 
dat deze gedachten in ons land ook op andere terreinen van welzijnszorg zo gemeen-
goed zijn geworden dat verwacht mag worden dat gemeenschappelijke grondslagen 
in dit opzicht geen problemen voor de onderhavige sector met zich mee zullen 
brengen. 

Voorts moge wat de samenwerking betreft gewezen worden op de interdepar-
tementale stuurgroep bejaardenbeleid, de stuurgroep ter uitvoering van de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten en de interdepartementale stuurgroep voor de 
Revalidatie. 

!) Zie bijlage 1. 
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2. Opzet herstructurering gezondheidszorg 

2.1. Regionalisatie 

Als een van de structurele middelen om te komen tot een doelmatig en doel-
treffend opgebouwde en functionerende gezondheidszorg is in de inleiding genoemd 
de regionalisatie. Onder regionalisatie wordt verstaan de indeling van het land in 
gebieden waarbinnen een overzichtelijk en samenhangend stelsel van gezondheids-
zorgvoorzieningen functioneert. 

Het op elkaar afstemmen van de voorzieningen via een onderling structureel 
en functioneel verband en de besturing en beheersing daarvan kan het beste plaats-
vinden zo dicht mogelijk bij het werkvlak binnen een beperkt geografisch kader. 

Doelbewuste decentralisatie van de gezondheidszorg is daarom noodzakelijk. 
De ervaring, ook in het buitenland opgedaan, leert dat het de centrale overheid 
wel mogelijk is vanuit een centraal punt normen op te stellen voor de gezond-
heidszorg en op de toepassing van die nonnen toezicht uit te oefenen. Daarentegen 
blijkt het onmogelijk, zeker in een zozeer ontwikkelde maatschappij als de onze. 
de feitelijke werking van de gezondheidszorg op afdoende wijze van datzelfde punt 
uit voor het gehele land te plannen en te besturen. De plaatselijke omstandigheden 
zijn dikwijls te verschillend en het apparaat van de gezondheidszorg is te inge-
wikkeld en veelzijdig om een dergelijke gecentraliseerde besturing doeltreffend 
te kunnen maken. 

Alleen reeds uit deze overwegingen vloeit de noodzaak voort om, met inacht-
neming van landelijke normen, de planning en de besturing van de gezondheidszorg 
te spreiden over kleinere gebieden. 

Ook om andere redenen echter dient gestreefd te worden naar een regionalisatie 
van de gezondheidszorg. Door de regionalisatie zullen niet alleen de bereikbaarheid 
en de continuïteit van de gezondheidszorg worden bevorderd, maar zal ook de 
betrokkenheid van de bevolking bij (de ontwikkeling van) die zorg daadwerkelijk 
mogelijk gemaakt kunnen worden. Ook zal op het regionale vlak het beste aanslui-
ting kunnen worden verkregen bij de andere welzijnsvoorzieningen. 

De ondergetekende staat een opzet voor ogen, waarbij de regio zelf verantwoor-
delijk is voor het functioneren en het plannen van de gezondheidszorg binnen 
landelijk gestelde normen. Deze verantwoordelijkheid kan slechts worden gedragen 
en volledig tot haar recht komen indien ook bepaalde bestuurlijke bevoegdheden 
aan de regio worden toevertrouwd. 

Aan de regio zullen de - wettelijke - instrumenten gegeven moeten worden 
om tot daadwerkelijke besturing te kunnen komen. Hierop zal nog nader worden 
ingegaan in deze nota. Wel kan er in dit verband reeds op worden gewezen, dat 
verplaatsing van een deel van de verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg 
naar de regio de democratisering van de besluitvorming zal bevorderen. 

Wat de grootte van de regio betreft zij er op gewezen, dat het wenselijk is de 
regio's zodanig vast te stellen dat zoveel mogelijk coherente gebieden ontstaan 
die in sociaal-economisch en cultureel opzicht als functionele eenheden te ken-
merken zijn. Gebieden derhalve waarin naast de gezondheidszorg ook andere 
belangrijke aspecten van het maatschappelijk gebeuren hun structureel en func-
tioneel kader vinden. Te denken valt hierbij aan de maatschappelijke dienst-
verlening, verkeer, recreatie, volkshuisvesting etc. Voorts dient te worden bedacht. 
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dat de afstemming van de voorzieningen op elkaar alleen mogelijk is in een beperkt 
geografisch kader, dat een bevolking van een bepaalde omvang omvat. Alleen 
in een zodanig kader is de besturing van het feitelijk functioneren van de gezond-
heidszorg mogelijk. In dit verband moet verder worden overwogen, dat terwille 
van de voorgestane spreiding van verantwoordelijkheden met de daarbij behorende 
bevoegdheden het noodzakelijk is om de regio's voor de gezondheidszorg zoveel 
mogelijk te laten samenvallen met de toekomstige bestuurlijke gewesten. De 
grootte van het te kiezen kader wordt voorts bepaald door de noodzaak in ieder 
geval de zgn. tweede echelonsvoorzieningen hierin te betrekken. Het verzorgings-
gebied van deze voorzieningen is in belangrijke mate bepalend voor de grootte 
van de te creëren regio's. De nauwe onderlinge verwevenheid en de gedeeltelijke 
onderlinge substitueerbaarheid van de voorzieningen maken het tenslotte ten 
zeerste gewenst, dat de regionale indeling voor alle voorzieningen gelijk is en 
samenvalt. 

Op grond van bovengenoemde overwegingen komt de ondergetekende tot de 
opvatting, dat de regionale gezondheidszorg aansluiting zal moeten vinden bij de 
te vormen gewesten. Het provinciale kader is in de meeste gevallen te ruim als 
basis voor de structurering van de gezondheidszorg en te ver verwijderd van het 
werkvlak, waar de zorg functioneert. 

Voor een zinvolle organisatie van de voorzieningen van het tweede echelon is 
anderzijds het gemeentelijke kader in vele gevallen te klein als draagvlak. Op het 
gewestelijk niveau zal de afstemming van de voorzieningen op elkaar en de be-
heersing daarvan tot stand dienen te komen. 

Uitzonderingen hierop dienen te worden gemaakt voor die voorzieningen, die 
een veel groter verzorgingsgebied hebben dan het gewest zoals bij voorbeeld de 
cardiochirurgie en de neurochirurgie. Deze voorzieningen vallen dus buiten de 
gewestelijke structurering en planning. Een aparte procedure lijkt voor deze voor-
zieningen aangewezen. 

Gezondheidszorg op regionaal niveau betekent niet, dat er voor de plaatselijke 
(gemeentelijke) overheden geen taak meer op dit gebied zou zijn weggelegd. 
Integendeel, bepaalde voorzieningen zoals bij voorbeeld de gezondheidscentra 
functioneren met name voor een zeer beperkt gebied (gemeente, en zelfs wijk). 
Gestreefd zal moeten worden naar een doelmatige inpassing van die voorzieningen 
in het regionale kader. Overleg en samenwerking in plaatselijk en regionaal ver-
band zijn daartoe vereist. De gemeente dient hierbij een belangrijke rol te spelen. 

2.2. Echelonnering 

Om te komen tot ordening van de afzonderlijke voorzieningen dient de gezond-
heidszorg in een aantal echelons te worden onderverdeeld. Onder echelon wordt 
verstaan een sector van de gezondheidszorg die voorzieningen omvat die globaal 
gesproken dezelfde functionele kenmerken en gerichtheid vertonen. 

Binnen een echelon zullen de voorzieningen die voorheen gescheiden en onaf-
hankelijk van elkaar functioneerden moeten worden geïntegreerd in gemeenschap-
pelijke organisatorische kaders. Hierdoor wordt het totale beeld van de gezond-
heidszorg veel geordender en overzichtelijker voor alle betrokkenen, en wordt 
de beheersbaarheid bevorderd. Aldus kan een geïntegreerd systeem van voorzie-
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ningen worden opgezet en is het mogelijk te komen tot een goede afstemming van 
de capaciteiten van de onderscheiden voorzieningen op elkaar. 

Een voordeel van echelonnering is voorts de mogelijkheid tot stroomlijning en 
rationalisering van de administratieve en anderszins steunverlenende diensten. 

Echelonnering beoogt dus een vergaande integratie van afzonderlijke voorzie-
ningen binnen het echelon in organisatorisch opzicht. 

Voor de hulpzoekende of hulpbehoevende zal de echelonnering bovendien de 
weg moeten aangeven door het uitgestrekte gebied van de gezondheidszorg. Al 
naar gelang de aard van zijn aandoening zal de patiënt van het eerste echelon, 
zo nodig, geleid kunnen worden naar het hogere echelon, en vandaar weer terug 
via het eerste echelon naar zijn plaats in de maatschappij. Dit impliceert dat het 
eerste echelon evenals het tweede doeltreffend zal moeten functioneren; in feite 
komt dit neer op een versterking van het eerste echelon. Hierop zal in dit hoofd-
stuk nader worden teruggekomen. 

Aan dit facet van het echelonneringsprincipe liggen onder meer de volgende 
• uitgangspunten ten grondslag. 

- Tussen de verschillende voorzieningen bestaat tot op een zekere hoogte de 
mogelijkheid van substitutie. In beginsel zal in eerste instantie gebruik moeten 
worden gemaakt van de meest doelmatige voorzieningen. 

- De voorzieningen dienen, met vermijding van onderbezetting, zo dicht mogelijk 
naar de patiënt toe te worden gebracht. 

- In het belang van de patiënt zal moeten worden voorkomen dat deze in een 
hoger echelon terechtkomt, tenzij dit strikt noodzakelijk is. 

- De toegankelijkheid tot het gezondheidszorgsysteem en de verplaatsing van de 
patiënt van het ene naar het andere echelon i.c. de verwijzing zal zodanig 
geregeld moeten zijn, dat in beginsel de toegang tot het tweede echelon en het 
verlaten daarvan slechts mogelijk is via het eerste echelon. 

Als criterium voor de vaststelling van de onderscheiden echelons geldt zoals 
reeds werd opgemerkt in beginsel de mate van specialisatie. Deze bepaalt de toe-
gankelijkheid van de voorzieningen. Met het oog op een doeltreffende organisatie 
is het gewenst in beginsel slechts één toegangsmogelijkheid tot het gezondheids-
zorgsysteem open te laten. Dit is des te meer van belang, omdat de patiënt in 
het algemeen gesproken onvoldoende kennis bezit om zelf een keuze te maken 
uit de voorzieningen. Op deze wijze kan voorts een continue begeleiding worden 
verschaft. Ook met het verwijzingspatroon zal met het voorgaande rekening 
moeten worden gehouden. 

Op grond van deze overwegingen ziet de ondergetekende de huisarts als in 
beginsel de enige toegangsmogelijkheid. De huisarts is daarbij tevens de kernfiguur 
van het eerste echelon. De huisarts vertaalt als het ware de ongedifferentieerde 
vraag naar geneeskundige hulp en voorziet in zeer vele gevallen daarnaast zelf 
in de behoeften. 

Over de juiste indeling van het stelsel van voorzieningen naar echelons bestaat 
geen afgerond oordeel. De ondergetekende is van mening, dat een strakke regeling 
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eerder storend dan gunstig zal werken, omdat formele regels nimmer de grote 
verscheidenheid zullen kunnen dekken. 

Een globale bepaling van de grenzen van de echelons, alsmede een praktische 
benadering met betrekking tot bepaalde voorzieningen lijkt dan ook de voorkeur 
te verdienen. 

Op grond van bovenstaande overwegingen ziet de ondergetekende een indeling 
in twee echelons (vergelijk schema op pagina 14). 

2.2.1. Het eerste echelon 

Dit echelon omvat alle niet gespecialiseerde voorzieningen. Deze voorzieningen 
zijn primair gericht op het individu, hoewel de integrale zorgverlening waarnaar 
gestreefd wordt uiteraard ook gezins- en andere aspecten in de problematiek van de 
individuele hulpvrager zal betrekken. De zorgverlening in het eerste echelon omvat 
zowel lichamelijke als geestelijke aspecten van de gezondheidszorg. Op dit niveau 
dient ook een brug geslagen te worden tussen de gezondheidszorg en de maat-
schappelijke dienstverlening. 

De versterking van de hulp- en zorgverlening in het eerste echelon met gelijk-
tijdige afremming van die in het tweede echelon, zoals onder meer met een her 
structurering van de gezondheidszorg wordt beoogd, plaatst de huisarts centraal. 
Hij onderhoudt in het eerste echelon de verbindingen met andere specialisten, met 
de georganiseerde thuisgezondheidszorg van de kruisverenigingen en andere parti-
culiere organisaties, evenals met aanverwante instellingen van welzijnszorg. Hij is 
degene, die naar de hogere echelons verwijst. 

De huisarts zal dan ook voldoende geëquipeerd moeten zijn in geestelijk, mate-
rieel en organisatorisch opzicht om deze verzwaarde taak te kunnen uitvoeren. De 
nieuwe huisartsenopleiding zal de huisarts ongetwijfeld de kennis en de mogelijk-
heid geven om zijn zowel medisch als maatschappelijk bepaalde taak te vervullen. 
Zij zal ook zijn positie ten opzichte van andere specialisten kunnen versterken. 

Wil de huisarts zijn centrale plaats in het eerste echelon volledig waar kunnen 
maken, dan zal hij horizontaal en verticaal moeten kunnen functioneren. Horizon-
taal zal hij interdisciplinair werkzaam moeten zijn, bij voorkeur in samenwerkings-
verband, met de wijkverpleegkundigen, met de deskundigen van de geestelijke ge-
zondheidszorg en met andere werkers in de welzijnszorg. In dit verband kan worden 
gewezen op de mogelijkheden tot samenwerking in wijkgezondheidscentra. 

Verticaal zal de huisarts open verbindingen (communicatiekanalen) moeten 
onderhouden, enerzijds met de openbare gezondheidszorg, anderzijds met andere 
specialisten en de ziekenhuizen en met de gespecialiseerde voorzieningen op het 
terrein van de geestelijke volksgezondheid, waarheen hij zo nodig kan verwijzen. 
Vooral de verbindingen tussen de huisarts in het eerste echelon en de specialisten 
en voorzieningen in het tweede echelon moeten open en wederzijds zijn. De huis-
arts moet bij voorbeeld van sommige diensten van het tweede echelon gebruik 
kunnen maken (zoals laboratorium- en röntgenfaciliteiten), de specialist moet be-
reid zijn voor consultatie ook in het eerste echelon op te treden. 

Ook de georganiseerde thuisgezondheidszorg van de kruisverenigingen zal een 
krachtige positie moeten innemen in het eerste echelon. Om deze te versterken 
heeft de wijkverpleegkundige behoefte aan begeleiding en bijscholing om haar 
deskundigheid op peil te houden. Daarnaast is een betere samenwerking met de 
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andere eerstelijns werkers noodzakelijk, evenals met de voorzieningen van het 
tweede echelon. De voorgenomen herstructurering van het kruiswerk, waarop in 
hoofdstuk 7 nader zal worden ingegaan, zal voor deze en andere problemen een op-
lossing kunnen en moeten geven. 

De positie van de andere particuliere organisaties in het eerste echelon zal door 
herstructurering op analoge wijze versterkt moeten worden. 

2.2.2. Het tweede echelon 

Toegang tot de voorzieningen van het tweede echelon is in beginsel slechts 
mogelijk via het eerste echelon. De huisarts verwijst zoals reeds eerder werd opge-
merkt naar het tweede echelon. Om deze verwijzing goed te laten functioneren, 
dienen de voorzieningen, zowel in de somatische sector als in de sector van de 
geestelijke gezondheidszorg, duidelijk gestructureerd te zijn. 

In de somatische sector treft men de gespecialiseerde voorzieningen aan, klinisch 
dan wel poliklinisch werkend (zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen). De groep 
van medische specialisten behoort eveneens hiertoe. 

Het stelsel van voorzieningen in deze sector wordt onder meer gekenmerkt door 
onvoldoende functionele samenhang en onvoldoende samenwerking. De nood-
zakelijke samenwerking tussen ziekenhuis en verpleeghuis voor somatisch zieken 
bij voorbeeld is nog nauwelijks van de grond gekomen. Het voorzieningensysteem 
vertoont voorts onevenwichtigheden. 

De ziekenhuiscapaciteit is duidelijk te groot, terwijl er anderzijds hier en daar 
nog tekorten zijn zoals in de sector van de verpleeghuizen. Herstructurering van de 
onderhavige sector van het tweede echelon zal in het bijzonder aan bovengenoemde 
bezwaren tegemoet moeten komen. In hoofdstuk 7 zal hierop nader worden inge-
gaan. 

De sector van de geestelijke gezondheidszorg van het tweede echelon omvat de 
intramurale voorzieningen (psychiatrische inrichtingen, inrichtingen voor zwak-
zinnigen en verpleeghuizen voor geestelijk gestoorde bejaarden), alsmede de ambu-
lante geestelijke gezondheidszorg. 

Wat de intramurale sector betreft moet worden vastgesteld, dat in het bijzonder 
deze sector in ontwikkeling is achtergebleven. De tekorten (in capaciteit) in onder 
meer de sector van de verpleeghuizen voor geestelijk gestoorde bejaarden zijn nog 
steeds aanzienlijk. 

De kwaliteit van de zorgverlening in de psychiatrische ziekenhuizen behoeft 
voorts verbetering. Voor deze laatste sector geldt bovendien, dat de spreiding van 
de voorzieningen alsmede de omvang niet optimaal is. 

In de sector van de ambulante geestelijke gezondheidszorg zijn, naast de vrij-
gevestigde psychiaters, een groot aantal instellingen werkzaam. Genoemd kunnen 
onder meer worden de medisch-opvoedkundige bureaus, sociaal-psychiatrische 
diensten, jeugdpsychiatrische diensten. De grootte van de instellingen en de aard 
en omvang van de werkzaamheden variëren sterk. Doublures en overlappingen zo-
wel ten aanzien van het dienstenpakket als het werkterrein komen veelvuldig voor. 
Van enige samenhang is nauwelijks sprake. 

Herstructurering van de ambulante geestelijke gezondheidszorg zal moeten leiden 
tot het organisatorisch samenvoegen van de voorzieningen. Dat zou kunnen in het 
regionale instituut voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG). Binnen 
de riagg's zou dan de ambulante hulpverlening geïntegreerd moeten worden en 
zullen nieuwe functies zoals bij voorbeeld consultatie naar het eerste echelon en 
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communicatie met de intramurale zorg ontwikkeld moeten worden. In hoofdstuk 7 
zal hierop en op de herstructurering van de intramurale sector nader worden in-
gegaan. 

Voor alle tweede echelons-voorzieningen geldt in beginsel dat zij in reikwijdte 
het gewest niet of slechts in onbelangrijke mate overschrijden. Planning, structu-
rering en besturing zal dus binnen het gewest en door het gewest plaats moeten 
vinden. Slechts voor de hooggespecialiseerde (intramurale) voorzieningen zal hier-
van afgeweken kunnen en moeten worden. Een afwijkende procedure is voor deze 
categorie van voorzieningen aangewezen. 

2.2.3. Openbare gezondheidszorg 

De voorzieningen in het eerste en tweede echelon zijn voornamelijk curatief 
gericht ten behoeve van individuele personen die een beroep op de gezondheids-
zorg doen. Ook preventieve taken worden in deze echelons verricht en deze zijn 
hier eveneens in hoofdzaak gericht op de individuele patiënt. 

Daarnaast ligt echter een breed veld van preventieve voorzieningen die niet 
zozeer op individuele personen als wel op de gemeenschap gericht zijn. Een verder 
onderscheid met de voorzieningen in het eerste en tweede echelon ligt in het feit 
dat er geen expliciete vraag bestaat naar de collectieve preventieve zorg. Integen-
deel, deze zorg wordt ongevraagd aan de gemeenschap aangeboden. Dit belangrijke 
veld van openbare gezondheidszorg (public health) ligt dus in wezen achter de 
patiënt die, uit eigen initiatief, een beroep kan doen op de vóór hem aanwezige 
eerste en hogere echolons. Voor de openbare gezondheidszorg zou de term basis-
echelon gebruikt kunnen worden, dat dus de op de collectiviteit gerichte preven-
tieve voorzieningen omvat. 

De herstructurering van de gezondheidszorg zal ook deze sector moeten om-
vatten. In het bijzonder moet daarbij aandacht worden besteed aan de noodzaak 
de openbare gezondheidszorg in een landelijk net van regionale openbare gezond-
heidsdiensten te organiseren. Hoewel in de steden gemeentelijke geneeskundige en 
gezondheidsdiensten (GG en GD) en in enkele delen van het platteland Districts 
Gezondheidsdiensten (DGD) werkzaam is, bestaan elders nog tekortkomingen in 
de voorzieningen van openbare gezondheidszorg. 

Openbare gezondheidszorg, afgeleid van het Engelse „public health", is niet te 
verwarren met de maatschappelijke gezondheidszorg, zoals men die laatste alleen 
in Nederland kent. Openbare gezondheidszorg verenigt in zich voorzieningen op het 
gebied van de preventie en een aantal geneeskundige diensten, die de overheid ter 
beschikking stelt van de gemeenschap en haar individuele leden. 

Efficiënte werking van de openbare gezondheidszorg wordt alleen bereikt indien 
alle leden van de groep tot welke zij zich richt deze zorg ook aanvaarden. Zo kan 
zij zich richten tot de gehele samenleving, bij voorbeeld bij massavaccinaties in ge-
val van epidemieën, of tot bepaalde leeftijdsgroepen of tot lijders en mogelijke 
lijders aan bepaalde ziekten als bij voorbeeld tuberculose, hart- en vaatziekten enz. 
Vooral bij deze zorg kan de eigen verantwoordelijkheid van het individu voor de 
gezondheid van zichzelf en zijn/haar gezin tot uiting komen, doordat men de ad-
viezen vanuit de openbare gezondheidszorg ter harte neemt. 

De preventieve taak van de openbare gezondheidszorg en haar gelijktijdige ge-
richtheid op de gemeenschap en haar individuele leden bepalen in belangrijke mate 
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haar benadering van de gezondheidsproblematiek. Epidemiologische oriëntatie 
neemt bij haar de plaats in van de primair klinisch gerichte instelling in de cura-
tieve sector van gezondheidszorg. Er is daarbij sprake van een sterk statistisch ge-
richte, kwantificerende benadering van de uitkomsten van onderzoek en activiteiten. 
Tegelijkertijd zal de openbare gezondheidszorg echter goede wederzijdse verbin-
dingen moeten hebben met de werkers en voorzieningen in de verschillende 
echelons, want ook in deze hoofdzakelijk curatieve sectoren wordt een preventieve 
functie uitgeoefend. 

Bij de opzet van een landelijk net van regionale openbare gezondheidsdiensten 
zal gestreefd moeten worden naar een gelijkvormig takenpakket, zij het dat het aan 
de plaatselijke omstandigheden moet kunnen worden aangepast. De taken van 
deze diensten, gericht op de gemeenschap en haar individuele leden, laten zich 
vaststellen op basis van de taken die reeds vervuld worden door de bestaande GG 
en GD'en en DGD'en, aangevuld met een aantal taken van onafhankelijk functio-
nerende organisaties. De reeds door GGD en DGD geheel of ten dele uitgevoerde 
taken zijn: 

1. Besmettelijke-ziektenbestrijding en quarantaine. 
2. Verzameling en analyse van epidemiologische gegevens uit de regio. 
3. Schoolgezondheidszorg. 
4. Bedrijfsgeneeskundige dienst van de overheden binnen de regio. Ook parti-

culiere bedrijven zouden hiervan eventueel gebruik kunnen maken. 
5. Ambulancediensten. 
6. Advisering van gemeentelijke en andere overheidsinstanties inzake de volks-

gezondheid binnen de regio. 
7. Sanitaire controle en andere technisch-hygiënische zorg. 
8. Ontsmettingsdiensten (in grote havensteden). 
9. Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. 

Deze reeks van taken van regionale openbare gezondheidsdiensten kan nog 
worden aangevuld met enkele taken, die nu of onafhankelijk worden vervuld of 
door organisaties, die ook op andere gebieden van de gezondheidszorg werkzaam 
zijn. Daartoe (kunnen) behoren: 

1. Geslachtsziektenbestrijding. 
2. Tuberculosebestrijding. 
3. Bevolkingsonderzoek. 
4. Schooltandverzorging. 

Het bijeenbrengen van de hierboven genoemde taken in de te vormen regionale 
openbare gezondheidsdiensten geeft aan de openbare gezondheidszorg duidelijk ge-
stalte en een aaneensluitende structuur. Daarin zullen ook nieuwe ziektenbe-
strijdingsprogramma's kunnen worden ingebracht. Eveneens bestaat de mogelijkheid 
bepaalde preventieve taken van de geestelijke gezondheidszorg hier in te bouwen. 

Ten slotte zal het noodzakelijk blijken de opleidingen voor de verschillende 
functies in de openbare gezondheidszorg meer daarop in te richten dan tot nu toe 
het geval is. 

2.3. Bestuurlijke organisatie 

De huidige organisatiewet voor de gezondheidszorg is de Gezondheidswet 
van 1956. 



18 

De overheid beschikt in het Staatstoezicht op de Volksgezondheid over een 
centraal apparaat met regionale inspecties. 

Als adviesorganen voor vraagstukken van landelijke aard fungeren de Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid en de Gezondheidsraad; de Centrale Raad advi-
seert over algemene en organisatorische vraagstukken op het gebied van de 
gezondheidszorg, en de Gezondheidsraad over wetenschappelijke vraagstukken. 

Ook bij andere wetten zijn colleges met adviserende en uitvoerende taken 
ingesteld. Deels fungeren deze voor een zeer specifieke materie, maar deels ook 
voor problemen die de gehele volksgezondheid of een belangrijk deel hiervan 
betreffen, zoals de Ziekenfondsraad, het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven en 
het College voor Ziekenhuisvoorzieningen. Dit brengt het gevaar met zich, dat 
de werkzaamheden van de verschillende organen elkaar overlappen, en dat de 
problemen te weinig in onderling verband worden bezien. 

Voorts hebben op grond van de Gezondheidswet de Provinciale Raden voor de 
Volksgezondheid een stimulerende, coördinerende en adviserende taak met be-
trekking tot de gezondheidszorg in hun provincie. De positie van deze provinciale 
raden dient bij de meer regionale opzet opnieuw te worden bezien. 

Een nieuwe structuur van de volksgezondheid vereist een duidelijke en krachtige 
bestuurlijke organisatie. Deze zal allereerst worden toegespitst op een versterking 
van de positie van gewest en gemeente, die hun taken vervullen binnen het kader 
van door de centrale overheid te stellen richtlijnen. Voorts zal met het oog hierop 
in de landelijke colleges met adviserende en uitvoerende taken zodanige wijziging 
moeten worden gebracht, dat een overzichtelijk en samenhangend organisatorisch 
kader ontstaat. 

De hoofdlijnen van de voorgestane bestuurlijke organisatie kunnen als volgt 
worden geschetst. 

2.3.1. Gewest en gemeente 

Voor de planning van de plaatselijke en regionale gezondheidszorg zullen in 
eerste instantie plaatselijke en regionale organen adviserend en beslissend moeten 
functioneren. Dit geldt in nog sterkere mate voor het feitelijk functioneren van de 
gezondheidszorg in elk gebied. Het afstemmen van de voorzieningen op elkaar 
zal alleen in de regio tot stand kunnen worden gebracht. 

Hierbij is van groot belang dat er een goed overleg tot stand komt tussen de 
betrokken sectoren van de gezondheidszorg ter plaatse, resulterend in afspraken, 
samenwerkingsvormen, onderlinge coördinatie enz. Ook de verbindingen van de 
gezondheidszorg met andere delen van de welzijnszorg, zoals de maatschappelijke 
dienstverlening, kunnen door overleg op plaatselijk en regionaal niveau worden 
bevorderd. 

In vele gevallen zal overleg echter niet voldoende zijn, en zullen beslissingen 
moeten kunnen worden genomen. Daarvoor zijn plaatselijke en regionale bestuurs-
organen nodig, die een eigen verantwoordelijkheid hebben en kunnen beschikken 
over duidelijke zowel uitvoerende als adviserende taken en bevoegdheden. Alleen 
daardoor kunnen zij tot een daadkrachtig coördinatie- en beheersinstrument uit-
groeien. De centrale overheid zal zich daarbij moeten beperken tot het aangeven 
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van de algemene voorwaarden, waarbinnen deze bevoegdheden kunnen worden 
uitgeoefend. 

Voor de ontwikkeling van regionale organen is het van groot belang dat de 
gemeentebesturen in toenemende mate samenwerken, waarvoor reeds in een groot 
deel van het land pregevvesten tot stand zijn gekomen. Hierop kan, in afwachting 
van de definitieve gewestvorming, reeds worden voortgebouwd bij de voorbereiding 
van regionale bestuursorganen. Van de Wet gemeenschappelijke regelingen zou, 
indien noodzakelijk, tijdelijk gebruik kunnen worden gemaakt. 

Bij het bestuur zullen de personen en instellingen die in de gezondheidszorg 
werken nauw moeten worden betrokken. De gemeentewet bevat in de artikelen 
61 en 63 reeds mogelijkheden om (belanghebbende) burgers die geen deel uit-
maken van de gemeenteraad bij het bestuur in te schakelen, zodat de belanghebben-
den rechtstreeks bij de besluitvoering worden betrokken. De ondergetekende acht 
deze mogelijkheid van groot belang. Naar zijn oordeel zouden hierbij in ruime mate 
moeten worden ingeschakeld werkers in de gezondheidszorg (zowel vrije beroeps-
beoefenaren als werkers in dienstverband), besturen van instellingen van extra-
murale en intramurale gezondheidszorg en van gezondheidsdiensten, alsmede de in 
het gewest aanwezige financiers. Ook de bevolking zou hierbij moeten worden be-
trokken. Zo mogelijk zou een flexibele samenstelling de voorkeur verdienen. In 
gewesten waar onverhoopt geen directe inschakeling bij het bestuur tot stand zou 
komen zou de instelling van een adviesraad met soortgelijke samenstelling verplicht 
moeten worden gesteld. 

Om goed te kunnen functioneren zal de gewestelijke overheid moeten kunnen 
beschikken over een goed bemand apparaat dat besluitvoorbereidend, besluituit-
voerend en controlerend werkzaam is. Inschakeling van de gewestelijke gezond-
heidsdiensten hierbij lijkt gewenst. 

De veelvuldige inschakeling van de provincies in de huidige wetgeving heeft 
onder meer als doel, dat hierdoor rekening kan worden gehouden met de regionale 
behoeften en differentiatie. Indien hiervoor het gewest gaat fungeren, zal de pro-
vincie eventueel een coördinerende taak kunnen blijven behouden, met name voor 
onderwerpen die het gewestelijk kader overschrijden of meer gewesten aangaan. 

2.3.2. De centrale overheid 

De centrale overheid heeft de algemene verantwoordelijkheid voor een goed ge-
structureerd, democratisch en efficiënt werkend stelsel van gezondheids'. oorzie-
ningen. 

In nauw overleg met het maatschappelijk leven dient de overheid de hoofdlijnen 
uit te stippelen van het volksgezondheidsbeleid, in samenhang met het overige 
welzijnsbeleid en als onderdeel van het totale regeringsbeleid. Hierbij is mede van 
belang dat de kosten van de volksgezondheid hun weerslag vinden in de premie 
van de sociale verzekering. 

Deze algemene verantwoordelijkheid van de centrale overheid moet worden ver-
ankerd in de wetgeving. Deze mag niet zo worden opgezet als thans bij voorbeeld 
in de Wet Ziekenhuistarieven het geval is, dat het beleid aan andere organen wordt 
overgelaten en de centrale overheid alleen repressief kan optreden. Het trekken van 
de hoofdlijnen van het beleid dient te worden voorbehouden aan de centrale over-
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heid. Op deze wijze kan de parlementaire controle op het beleid op dit niveau 
tot haar recht komen. 

Anderzijds dienen uitvoeringsbeslissingen waarvoor de centrale overheid niet het 
meest aangewezen is, meer dan thans te worden gedelegeerd aan organen op ander 
niveau. Deze organen beslissen binnen het kader van de door de centrale overheid 
te stellen richtlijnen of normen; zij delen de daarvoor in aanmerking komende 
beslissingen mede aan de centrale overheid, terwijl waar nodig toezicht of goed-
keuring kan worden voorgeschreven. 

In het bijzonder is het de taak van de centrale overheid om de hoofdlijnen van 
het volksgezondheidsbeleid aan te passen en te vernieuwen. Met het oog hierop 
dient zij nauw voeling te houden met de landelijke en regionale ontwikkeling, en 
een integrale (middel-)lange-termijnplanning op te stellen, waarin de doelstellingen 
en de middelen van het beleid worden vermeld. Hiervoor kan een belangrijke bij-
drage worden geleverd door de landelijke adviesorganen en bepaalde onderzoek-
instituten, alsmede door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, dat duidelijker 
dient te worden gestructureerd mede in relatie met het departementaal apparaat. 

Voorts moet de centrale overheid voortdurend de samenhang en wederzijdse 
beïnvloeding van de subsystemen in het oog houden, en hierop slagvaardig rea-
geren. Daarvoor is het van groot belang dat de centrale overheid, met inbegrip van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, goed geëquipeerd is om aan nieuwe ont-
wikkelingen vorm te geven. Het ambtelijke apparaat zal aan de nieuwe taakstelling 
aangepast moeten worden en uitbreiding behoeven. 

2.3.3. Stroomlijning landelijke adviesorganen 

Zowel bij de beslissing als bij de advisering over concrete vraagstukken op het 
terrein van de gezondheidszorg zal er meer dan voorheen rekening mee moeten 
worden gehouden, dat deze vraagstukken niet op zich zelf staan, maar onderdeel 
uitmaken van een complex van factoren die elkaar op verschillende manieren be-
invloeden. 

Het naast elkaar functioneren van verschillende adviesorganen levert het ge-
vaar op dat doublures ontstaan dan wel bepaalde samenhangen in het geheel niet 
worden onderzocht. 

Behalve de Sociaal-Economische Raad die adviseert omtrent alle belangrijke 
maatregelen op sociaal of economisch gebied, adviseren over de kwaliteit van de 
voorzieningen de Centrale Raad voor de Volksgezondheid en de Ziekenfondsraad, 
over hun differentiatie en kwantiteit de Centrale Raad en het College voor Zieken-
huisvoorzieningen, over het verstrekkingenpakket van de wettelijke ziektekosten-
verzekering de Centrale Raad en de Ziekenfondsraad, terwijl met betrekking tot 
tarieven en honoreringssystemen een beslissende stem is toegekend aan de Zieken-
fondsraad en het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven. De Gezondheidsraad heeft 
als wettelijke taak de Regering voor te lichten over de stand der wetenschap ten 
aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid. 

Verscheidene belangrijke relaties zijn tot dusver te weinig systematisch onder-
zocht, zoals het gevolg van kwaliteits- en kwantiteitsnormen voor de kosten, de 
invloed van tariefsstructuren op het gebruik van de voorzieningen en de interrelatie 
tussen opleidingen en de planning van de voorzieningen. 
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Hierin kan een wezenlijke verbetering worden gebracht door stroomlijning 
van de landelijke adviesorganen. 

In het bijzonder bestaat behoefte aan een samenhangende advisering over: 

a. de structuur van de gezondheidsvoorzieningen, mede in samenhang met 
andere welzijnsvoorzieningen; 

b. de planning en kosten van de gezondheidsvoorzieningen; 
c. de normen voor kwaliteit en kwantiteit; 
d. de kwalitatieve en kwantitatieve afstemming van de opleidingen op de plan-

ning van de voorzieningen; 
e. het verstrekkingenpakket van de sociale verzekering; 
ƒ. de wijzen van financiering en tarifiëring die dienstig zijn aan een efficiënte 

structuur; 
g. alternatieven voor de ontwikkeling binnen de kaders van volksgezondheid 

en economie; 
h. experimenten; 
i. de wetenschappelijke benadering van de volksgezondheidsproblematiek. 

Stroomlijning van de adviesorganen is noodzakelijk en zal voor een belangrijk 
deel gerealiseerd moeten worden door integratie van de werkzaamheden van de 
Centrale Raad voor de Volksgezondheid en het College voor Ziekenhuisvoorzie-
ningen in een algemeen landelijk adviesorgaan voor volksgezondheidsvraagstukken. 

Een samenhangende advisering wordt hiermede evenwel niet volledig bereikt, 
omdat andere belangrijke aspecten dan niet voldoende aan bod komen. Immers de 
advisering over de kwaliteit van de voorzieningen en de daaraan te stellen nonnen 
blijft berusten bij de Ziekenfondsraad, evenals de advisering over het verstrek-
kingenpakket van de sociale verzekering. Hetzelfde geldt voor de advisering over 
de tarieven- en honoreringssystemen. Daarom zal ook moeten worden nagegaan of 
bepaalde adviserende taken van bij voorbeeld Ziekenfondsraad en Centraal Orgaan 
Ziekenhuistarieven kunnen worden ondergebracht bij het te creëren landelijk ad-
viesorgaan voor volksgezondheidsvraagstukken. 

2.4. Democratisering 

Uiteindelijk is het in de gezondheidszorg om de patiënt begonnen. In een tijd 
van voortschrijdende medisch-technologische ontwikkelingen en toenemende 
schaalvergroting en bureaucratisering van de zorgverlening is waakzaamheid ge-
boden ten aanzien van de onvervreemdbare individualiteit van de patiënt en de 
mate van openheid en democratie van het zorgsysteem. De vermaatschappelijking 
van de gezondheidszorg wordt dan ook in de memorie van toelichting van dit 
departement voor het dienstjaar 1974 als essentieel aangemerkt. 

Meer in het bijzonder wil de ondergetekende, nu in deze nota de herstructurering 
van de gezondheidszorg aan de orde wordt gesteld, deze vermaatschappelijking 
toespitsen op de democratisering van de gezondheidszorg. 

Onderscheid kan worden gemaakt tussen democratisering als mentaliteit en als 
wijze van organiseren en besluitvorming. De mentaliteit speelt vooral in het inter-
menselijke vlak; de wijze van organiseren en besluitvorming uiteraard vooral in 
de organisaties en bestuurlijke situaties. 

Voor wat betreft de verbetering van de democratische mentaliteit in de gezond-
heidszorg is de ondergetekende een voorstander van een zoveel mogelijk tot zijn 
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recht laten komen van de individualiteit en gelijkberechtigdheid van de patiënt. 
Ieder behandelingssysteem zal zodanig open en flexibel moeten zijn dat aan de 
wensen en klachten van de patiënt maximale aandacht wordt gegeven. 

Dit is vooral van belang voor die situaties waarin de patiënt in feite weinig keuze 
heeft, waarin hij geen „vrije consument" is, maar zich min of meer noodgedwongen 
toevertrouwt aan het zorgsysteem. 

Democratisering in organisaties en bestuurlijke situaties speelt op alle niveaus 
van de gezondheidszorg. 

Binnen de organisaties van hulpverlening betekent dit een adequate participatie 
van werkers in de besluitvorming en een controlemogelijkheid van (potentiële) 
patiënten. Door te streven naar een betrekken van de werkers en wellicht ook 
(potentiële) patiënten bij de besturing van hulpverleningsorganisaties zou een bij-
drage aan deze vorm van democratie kunnen worden geleverd. 

De achtergrondfilosofie van deze nota met betrekking tot de decentralisatie van 
de gezondheidszorg naar bestuursgewesten, is eveneens een vorm van democratise-
ring. Ten slotte is openbaarheid van advisering en besluitvorming een toetssteen 
voor een democratische besluitvorming. 

Het scheppen van nieuwe organisatorische vormen zal ongetwijfeld een stuk 
schaalvergroting en mogelijk een zekere verambtelijking van de zorg meebrengen. 
De op zich noodzakelijk geachte ordening en planning zal daarom in evenwicht 
gehouden moeten worden door maatregelen die de menselijkheid en controleerbaar-
heid van het systeem waarborgen. 

2.5. Wetgeving 

De organisatie van de gezondheidszorg is herhaaldelijk voorwerp geweest van 
wettelijke regeling, laatstelijk in de Gezondheidswet van 1956. De wetgeving op 
het gebied van de gezondheidsvoorzieningen is later op gang gekomen, maar heeft 
zich sindsdien snel ontwikkeld. 

De financiële bereikbaarheid van een deel der gezondheidsvoorzieningen is ge-
regeld in de Ziekenfondswet van 1964 en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten van 1967; tevens bevatten deze wetten een erkenningenstelsel, in het bij-
zonder met het oog op de kwaliteit van de voorzieningen. Het kwantitatieve comple-
ment hierop vormt de Wet Ziekenhuistarieven uit 1965. Ten slotte werd in 1971 
ook voor de structuur van het ziekenhuiswezen een regeling getroffen in de Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen. Vrijwel gelijktijdig hiermee gaf de Wet Ambulance-
vervoer een regeling voor zowel kwaliteit als kwantiteit en structuur van het ambu-
lancevervoer van zieken en ongevalsslachtoffers. 

Voor de georganiseerde gezondheidszorg in het eerste echelon en de extramurale 
geestelijke gezondheidszorg bestaan subsidieregelingen in de vorm van ministeriële 
besluiten, steunend op begrotingswetten. Deze subsidieregelingen bevatten zowel 
elementen van financiële bereikbaarheid als van kwaliteit, kwantiteit en structuur. 

Voor de gezondheidsdiensten van de openbare gezondheidszorg bestaat nog geen 
wetgeving. Daardoor zijn zij vrijwel uitsluitend in grote steden tot stand kunnen 
komen. 

Voor het goed functioneren en de beheersbaarheid van de gezondheidsvoorzie-
ningen is nodig dat de wettelijke regelingen zo worden aangevuld en opgezet, dat 
zij te zamen een volledige regeling van deze voorzieningen inhouden. 
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De wettelijke regelingen ten aanzien van de gezondheidsvoorzieningen dienen te 
waarborgen dat deze voorzieningen: 

a. te zamen een stelsel vormen met duidelijke en flexibele structuur; 
b. binnen dit stelsel in nauwe onderlinge samenhang functioneren; 
c. kwalitatief afgestemd zijn op hun functie in deze structuur; 
d. kwantitatief beheersbaar zijn; 
e. voor onderzoek en evaluatie nodige gegevens verstrekken. 

Ad a. De structuur van de intra- en extramurale gezondheidsvoorzieningen, de 
gezondheidsdiensten en het ambulancevervoer dient te worden omschreven. Daarbij 
wordt aangegeven welke differentiatie binnen deze voorzieningen moet worden 
aangebracht. Voor elk soort van voorzieningen moet het takenpakket worden 
omschreven. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor experimenten. 

Ad b. De nodige samenhang tussen de voorzieningen wordt verwezenlijkt 
doordat binnen het kader van algemene normen de gewestbesturen richtlijnen 
en bindende aanwijzingen geven. Daarbij dient zowel de samenhang tussen ge-
zondheidsvoorzieningen te worden gestimuleerd als de samenhang met andere 
welzijnsvoorzieningen waarmede duidelijke raakvlakken bestaan. 

Ad c. De kwaliteit van de voorzieningen dient te worden gewaarborgd. De hier-
voor te stellen normen moeten mede worden bezien op hun kwantitatieve effecten. 
Onderzocht moet worden of voor het functioneren van de voorzieningen, met 
name ten aanzien van allen die hierbij zijn betrokken (bestuur en leiding, mede-
werkers en patiënten) geleidelijk regels kunnen worden ontwikkeld. 

Ad d. De kwantiteit en de spreiding van de voorzieningen dient te worden ge-
regeld op basis van landelijke richtlijnen. Rekening dient ermede te worden 
gehouden dat de kwantiteit mede wordt beïnvloed door de opleidingen. Bij de 
planning en de uitvoering worden aan het gewestbestuur en gemeentebestuur 
adviserende en waar mogelijk beslissende bevoegdheden toegekend. Tarieven en 
honoreringssystemen dienen te worden geregeld. Zo nodig moet in de exploitatie 
kunnen worden ingegrepen, indien het beheer of de efficiency daartoe aanleiding 
geeft. 

Ad e. De gegevens ten aanzien van de uitgaven en de financiering die betrekking 
hebben op een gewest, dienen in samenhang te worden gebracht met de gewestelijke 
gegevens ten aanzien van de structuur. Hierdoor wordt een vergelijking mogelijk 
met andere gewesten, zowel met het oog op bevordering van structuur en wijze 
van financiering als ter verhoging van de efficiency. 

Deze regelingen zullen voor een belangrijk deel gebaseerd worden op de nieuwe 
Wet Gezondheidsvoorzieningen, waarin de Wet Ziekenhuisvoorzieningen zal wor-
den opgenomen. Voorts zal de Gezondheidswet moeten worden herzien, evenals 
de Wet Ziekenhuistarieven. De instelling en het functioneren van gezondheids-
diensten zullen worden geregeld bij een specifieke wet dan wel als onderdeel van 
de Wet Gezondheidsvoorzieningen. 

Ook voor het ambulancevervoer dient te worden bezien of de bestaande afzon-
derlijke wetgeving moet worden aangepast aan de Wet Gezondheidsvoorzieningen 
dan wel daarin moet worden opgenomen. 

Voor de zelfstandige beroepsbeoefenaars zal ten aanzien van de kwaliteit gebruik 
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kunnen worden gemaakt van de Wet Uitoefening Geneeskunst en de Wet Para-
medische Beroepen, respectievelijk de wetgeving die daarvoor in de plaats komt 
overeenkomstig de voorstellen van de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefe-
ning. Met betrekking tot het waar nodig bevorderen van de spreiding van zelf-
standige beroepsbeoefenaars zal worden bezien of dit element in de verzekerings-
wetgeving ingebouwd moet worden dan wel elders. 

De desbetreffende wetten dienen systematisch op elkaar te worden afgestemd. 
Gezamenlijk moeten zij de nodige instrumenten bevatten. Deze moeten zo zijn 
opgezet, dat hun toepassing in samenhang en wisselwerking kan geschieden. 
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3. Honoreringssystemen en personele voorzieningen 

3.1. Tarieven* en honoreringssystemen 

Het huidige tarievensysteem voor de intramurale sector van de gezondheidszorg 
vertoont onder meer de volgende kenmerken: 

- voor ziekenfondsverzekerden en niet-ziekenfondsverzekerden worden in beginsel 
dezelfde verpleegtarieven in rekening gebracht; voor de sector van de algemene 
ziekenhuizen geldt dit voor de derde klasse en worden daarnaast zgn. klasse-
tarieven in rekening gebracht. 

- het bedrag dat per dag in de sector van de algemene ziekenhuizen in rekening 
wordt gebracht varieert per ziekenhuis al naar gelang de aard van het gehan-
teerde tarief. De in deze sector gehanteerde tarieven variëren van all-in tot 
all-out met alle mogelijke variaties daar tussen. 

- voor wat de concrete tariefsvaststelling betreft adviseert het COZ de zieken-
fondsen ter zake en stelt het zelf de particuliere tarieven vast. De Ziekenfonds-
raad, het Ministerie van Economische Zaken, alsmede dit departement 
oefenen hierbij - in meerdere of mindere mate - invloed uit. Voor wat 
de tariefvaststelling van de academische ziekenhuizen betreft speelt het Mini-
sterie van Onderwijs en Wetenschappen een overwegende rol. 

Ook het huidige honoreringssysteem voor de groep van medewerkers vertoont 
in meerdere of mindere mate dezelfde kenmerken. Thans kennen wij twee systemen, 
en wel het abonnementssysteem en het verrichtingensysteem of een combinatie 
daarvan. Voor wat de ziekenfondsverzekerden betreft worden bij voorbeeld de 
huisartsen gehonoreerd via een abonnementssysteem, terwijl de specialisten via 
een verrichtingensysteem gehonoreerd worden. Naast het abonnementssysteem 
voor de ziekenfondsverzekerden hanteren de huisartsen daarnaast een verrich-
tingensysteem voor de particuliere patiënten. De specialisten hanteren daarentegen 
voor zowel ziekenfondsverzekerden als particuliere patiënten een bepaalde vorm 
van een verrichtingensysteem, doch dit systeem wijkt weer af voor beide groe-
peringen. Voor wat de specialisten betreft kan er voorts nog op worden gewezen, 
dat een aantal geheel of gedeeltelijk in loondienst werkzaam is, hetgeen dan weer 
leidt tot een honorering in de vorm van een salaris. Wat de vaststelling van de 
honorering betreft kan er ten slotte nog op worden gewezen, dat hierop de 
Ziekenfondsraad en het Ministerie van Economische Zaken een beslissende 
invloed hebben. 

Zowel de tariefssystemen als de honoreringssystemen zijn dus weinig overzich-
telijk, sterk verbrokkeld en nauwelijks samenhangend. Met het oog op de beheers-
baarheid en een doelmatige functionering van het stelsel van voorzieningen is 
stroomlijning, uniformering en afstemming op elkaar van beide systemen nood-
zakelijk. Daarbij zou als uitgangspunt moeten gelden, dat voor een bepaalde 
verrichting geen verschillende honoraria in rekening gebracht moeten kunnen 
worden. In het kader van een uniform financieringssysteem, waarop in hoofd-
stuk 6 nader zal worden ingegaan, zal door het inbouwen van beheersings- en 
stuurmechanismen in het tarieven- en honoreringssysteem de doelmatigheid van 
het functioneren van het voorzieningenstelsel sterk kunnen worden bevorderd. De 
centrale overheid zal daartoe bepaalde bevoegdheden dienen te verkrijgen. 
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Daarbij zal de centrale overheid ervoor moeten zorgen, dat het tarief- en 
honoreringssysteem geen stimulans bevat voor behandeling van de patiënt in een 
hoger echelon. 

Voorts is ten aanzien van de inkomens van de beoefenaren van vrije beroepen 
grotere openheid wenselijk. De wijze waarop dit kan worden gerealiseerd, wordt 
bestudeerd door een daartoe door de Minister van Sociale Zaken ingestelde 
commissie. 

Aandacht moet worden geschonken aan de prijsvorming van geneesmiddelen. 
Overleg hierover met de industrie en de bij de distributie betrokken handel lijkt 
geboden. Ook zal de reclame voor geneesmiddelen en de voorlichting hierover aan 
het publiek worden bestudeerd. 

Daarnaast zal de consumentenprijs kritisch moeten worden bezien. In de parti-
culiere sfeer zijn namelijk het honorarium, de onkosten en de winstmarge van de 
apotheker verdisconteerd, terwijl voor de ziekenfondsverzekerden aan de apotheker 
een afzonderlijke taxeprijs voor de geneesmiddelen wordt vergoed naast een 
abonnementsvergoeding, waarin een honorariumdeel en een onkostendeel zijn 
opgenomen. 

Ten slotte zou de ondergetekende erop willen wijzen, dat van verschillende 
zijden de suggestie is gedaan om de huidige methodiek van ziekenhuisexploitatb 
door middel van verpleegprijsvaststelling te vervangen door een systeem van 
budgettering. Dit lijkt een niet onaantrekkelijke gedachte. Zeker wanneer het 
mogelijk zou blijken te zijn om het budgetsysteem op regionaal niveau door te 
voeren. De verantwoordelijkheid van de regio voor de gezondheidszorg zou 
hiermede nog beter tot haar recht kunnen komen. Het besteden van middelen 
boven het toegestane budget, verkregen via heffingen dan wel vrijwillige bijdra-
gen, zou de ondergetekende hierbij niet bij voorbaat willen uitsluiten. 

De voor- en nadelen van het budgetsysteem en de realiseerbaarheid daarvan 
in de sector gezondheidszorg zullen zorgvuldig nagegaan dienen te worden. 
Het overleg daaromtrent is gestart. Reeds thans moet er op worden gewezen, 
dat toepassing van een budgetsysteem zeer hoge eisen zal stellen aan de beheers-
organen van de individuele voorzieningen. De opleiding van de desbetreffende 
functionarissen zal dan ook meer aandacht dienen te verkrijgen, hetgeen overigens 
ook los gezien van de toepassing van het budgetsysteem met het oog op de 
kostenbeheersing noodzakelijk zal zijn. Zij zullen immers een belangrijk deel 
van de voorgestelde herstructureringsplannen in de praktijk waar moeten maken. 

3.2. Opleidingen en personele voorzieningen 

Voor het goed functioneren van de gezondheidszorg is een voldoende groot 
aantal mannen en vrouwen, opgeleid voor de taken die zij vervullen een van de 
eerste vereisten. 

In het verleden werd aan een duidelijke verdeling van werkzaamheden en het 
structureren der functies van gezondheidswerkers weinig aandacht besteed. De 
universiteiten zorgden voor de opleiding tot het medische beroep waarbij het deel 
van de opleiding, dat gericht was op verwerving van vaardigheden weinig werd 
afgestemd op de rol, die de academicus in de gezondheidszorg later moest ver-
vullen. 

Dat was ook niet goed mogelijk, omdat een duidelijke structurering van de 
gezondheidszorg in het verleden niet voor ogen stond. 
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Indien men nu een verschuiving teweeg wil brengen van intramurale zorg naar 
extramurale zorg, van klinische zorg naar poliklinische zorg, van sologeneeskunde 
naar meer gezondheidszorg in groepsverband, dan zal dat grote invloed hebben 
op het aantal en de soort van beoefenaren van beroepen in de gezondheidszorg. 

De mankracht dient aangepast te worden aan wat nodig is, maar deze aanpassing 
kan ook dienen als stuurmechanisme voor de uitvoering van de vereiste zorg of 
onbedoeld als rem hierop fungeren. Daarom is, als onderdeel van een integrale 
planning, een planning nodig, gericht zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau 
van alle werkers voor de gezondheidszorg. 

De moeilijkheden bij het ontwikkelen van deze planning van mankracht zijn 
velerlei. In de eerste plaats dienen gegevens beschikbaar te zijn over de wijze 
waarop de taakverdeling van werkzaamheden binnen de gezondheidszorg in groeps-
verband dient plaats te vinden, ten einde deze efficiënt en effectief te doen 
verlopen. Een tweede moeilijkheid is de tijd die verloopt tussen het wijzigen van 
onderwijsdoelstellingen met de hieruit voortvloeiende opleidingen voor de verschil-
lende niveaus en het beschikbaar zijn van de op een nieuwe basis gevormde 
werkers. 

Een periode van 6-10 jaar hiervoor is niet ondenkbaar. 
Dit proces kan echter in belangrijke mate worden versneld door duidelijk ge-

richte bijscholing en herscholing van reeds bestaand personeel. 
Reeds is ook in Nederland de noodzaak erkend toekomstige huisartsen beter 

voor te bereiden op hun taak. 
Sinds 1966 wordt door de Nederlandse medische faculteiten gewerkt aan de her-
structurering van de artsenopleiding, waarvan het ontwerpen en voorbereiden van 
een speciale huisartsenopleiding een essentieel deel uitmaakt. 

Laatstgenoemd aspect is in 1973 voorlopig afgerond, zowel door een wijziging 
van het Academisch Statuut als door het instellen van de erkenning en registratie 
van huisartsen door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst. 

Voor wat het middelbaar technisch en verpleegkundig personeel betreft, doen de 
snelle ontwikkelingen in de medische technologie in de laatste decennia steeds 
sterker de behoefte gevoelen aan technisch gespecialiseerd middelbaar personeel. 
Men kan hierbij onder andere denken aan de radiotherapie en de hart chirurgie. 
Deze behoefte moet gezien worden in het licht van een toenemend aanbod van 
afgestudeerden van middelbare en hogere technische scholen. Een verhoogde inzet 
van gespecialiseerd technisch en verpleegkundig personeel kan in vele gevallen 
tot verlichting van artsenwerkzaamheden voeren en op deze wijze tevens een bij-
drage vormen aan een verminderde kostenstijging. 

Van groot belang voor de bestuurbaarheid van de gezondheidszorg is het kwanti-
tatieve aspect van de beschikbare mankracht, in het bijzonder van het aantal artsen 
en specialisten. 

Algemeen wordt aanvaard, dat een onbeperkte toename van het aantal artsen 
en specialisten niet slechts de gezondheidszorg duurder maakt, maar tevens geen 
verbetering van de kwaliteit van de zorg behoeft te zijn, nadat een bepaalde ver-
houding van arts tot bevolking is overschreden. 

Ook moet in aanmerking worden genomen, dat voor het verkrijgen van vaardig-
heden in de opleiding een bepaald aantal patiëntencontacten vereist is, maar ook 
dat voor het behoud van deze vaardigheden een werkgelegenheid nodig is, die 
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voldoende activiteiten garandeert. Beide mogelijkheden zijn begrensd. Deze as-
pecten werken zowel door in de opleidingsmogelijkheden als bij de verdeling van 
werkzaamheden bij regionalisatie. 

In 1982 zal in Nederland het aantal werkzame medische specialisten vergeleken 
met 1972 met ca. 50 pet. zijn toegenomen, terwijl het aantal afgestudeerde artsen 
eveneens met ca. 50 pet. zal toenemen. Gelet op de studieduur en de huidige in-
stroom van studenten staat de aanwas tot en met 1982 vast. Het artsenbestand zal 
dan ca. 26 000 bedragen, hetgeen bij een groei van de bevolking tot 14,4 min. in 
1982 neerkomt op 1,8 artsen per 1000 inwoners. Indien op grond van onderzoek 
zou blijken, dat dit voldoende is, zou het in de komende jaren mogelijk zijn te vol-
staan met een instroom, die erop gericht is dit bestand te handhaven. 

Bij een herstructurering van de gezondheidszorg zal het voorts wenselijk zijn 
ook voor de opleiding mechanismen van beheersing en besturing in te bouwen, 
zodat de toeneming van artsen in belangrijke mate kan toevloeien naar die specia-
lisaties (inclusief huisartsen) waarin thans een tekort voorkomt. De jaarlijkse in-
stroom zal bijgesteld moeten worden indien structurele en andere wijzigingen dit 
noodzakelijk maken. 

Het is gebleken, dat de huisartsenopleiding reeds binnen enkele jaren zodanig 
kan worden uitgebreid, dat jaarlijks via deze opleiding ca. 700 nieuwe huisartsen 
kunnen worden „aangeboden", althans op voorwaarde dat voldoende gelegenheid 
tot praktijkopleiding in de gezondheidszorg beschikbaar is. 

Het in 1969 uitgebrachte rapport van de Gezondheidsraad over de artsenbe-
hoefte zal in het licht van de huidige ontwikkelingen en gelet op de vereiste wijzi-
gingen in de structuur van de gezondheidszorg opnieuw moeten worden bezien. 
Hierbij zal ook rekening dienen te worden gehouden met de gevolgen van de steeds 
duidelijker naar voren komende tendens tot indiensttreding van artsen en specia-
listen. Overigens acht ondergetekende dit laatste een gelukkige ontwikkeling. 

Was er aanvankelijk sprake van twee gescheiden grootheden, thans is het zo dat 
ziekenhuis en specialist te zamen steeds meer als een geïntegreerde eenheid zullen 
moeten functioneren. Zij hebben weliswaar een eigen specifieke verantwoordelijk-
heid, doch voor geen van beide is deze volledig te dragen indien de ander in zijn 
verantwoordelijkheid tekort zou schieten. 

In het takenpakket van beide kunnen, hoewel in de uitvoering verschillend, 
identieke taakgebieden worden onderscheiden (patiëntenzorg, opleidingsactivi-
teiten en samenwerking in het kader van de opbouw van een regionale gezond-
heidszorg). 

Ziekenhuis en specialist dienen te zamen organisatorisch, onder de algemene 
verantwoordelijkheid van het ziekenhuisbestuur, een optimale geneeskundige voor-
ziening binnen de regio te verwezenlijken. 

De noodzaak van deze integratie is duidelijk. Evenzeer echter de noodzaak van 
autonoom medisch handelen van de specialist. De zelfstandigheid van het medisch 
handelen zal in het belang van de patiënt gewaarborgd moeten blijven, hetgeen 
echter geen volledige vrijheid betekent. In redelijkheid en in samenwerking met de 
andere specialisten zal de zelfstandigheid haar beperkingen moeten vinden. 

Voor de toekomstige relatie tussen de ziekenhuizen en de specialisten acht de 
ondergetekende van groot belang het advies dat de z.g. commissie-Van Leeuwen 
hierover heeft uitgebracht. 
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Hij is voornemens, op basis van dit rapport op korte termijn besprekingen te 
openen met belanghebbenden, zowel over de voorgestelde kwaliteitstoetsing als 
over een eventueel dienstverband van specialisten in de ziekenhuizen. 

In het Memorandum III van de werkgroep Planning medisch wetenschappelijk 
onderwijs (dec. 1973) wordt erop gewezen, dat thans in verschillende landen 
duidelijke tendensen bestaan het universitaire deel van de studie te richten op een 
basisopleiding (half produkt) waarop een beroepsopleiding moet volgen. Deze 
geldt dan niet alleen voor klinische- en laboratoriumspecialisten, maar ook voor 
degenen die de geneeskunde in het eerste echelon (in Nederland de huisartsen) 
en de sociale geneeskunde zullen beoefenen. Een werkelijke beroepsopleiding kan 
slechts worden verkregen in het praktijkveld. 

De interactie en de samenwerking tussen de opleidingen en de gezondheidszorg 
strekt zich in toenemende mate uit over alle onderdelen der gezondheidszorg. Dit 
betreft behalve de academische ziekenhuizen, ook niet-academische ziekenhuizen 
en extramurale activiteiten in de gezondheidszorg. Het is vanzelfsprekend dat bij 
een uitbreiding van de mogelijkheden de kwaliteit der opleidingen zorgvuldig 
moet worden bewaakt. 

Uit bovenstaande beschouwingen blijkt, dat opleidingen zowel in de universiteit 
als in de zuivere (hogere) beroepsopleidingen niet meer los kunnen worden gezien 
van een toekomstige structuur van de gezondheidszorg. Dit geldt ook voor de 
behoefte aan tandartsen, fysiotherapeuten, vroedvrouwen, verpleegsters en andere 
paramedische en verpleegkundige beroepsbeoefenaren. Zowel bij het formuleren 
van de doelstellingen van de opleidingen als bij het op verantwoorde wijze open-
stellen van gezondheidsvoorzieningen voor het doen verwerven van vaardigheden 
zal met deze samenhang rekening moeten worden gehouden. 

Een deel van deze vraagstukken is inmiddels ten departemente in studie geno-
men. Bovendien vindt reeds sedert geruime tijd overleg plaats met het Departement 
van Onderwijs en Wetenschappen over de vraag hoe deze problematiek verder 
moet worden aangevat. Op deze wijze wordt gehandeld overeenkomstig de sug-
gesties, die voorkomen in de memoranda van de werkgroep Planning medisch 
wetenschappelijk onderwijs („commissie-Querido"). 

In deze rapporten is er immers uitdrukkelijk op gewezen, dat de behoefte van 
de gezondheidszorg aan gekwalificeerde krachten van beslissende invloed is op de 
aard en de omvang van de opleiding. Aangezien de behoeften van het praktijkveld 
evolueren, is het heel moeilijk de inhoud van de opleiding af te stemmen op 
hetgeen de praktijk eist. Toch moet dit gebeuren. Het formuleren van onderwijs-
doelstellingen zal derhalve een blijvende taak zijn, waaraan gewerkt moet worden 
door de deskundigen op het terrein van de gezondheidszorg, te zamen met die van 
het onderwijs in zijn verschillende vormen. Hiervoor zal de vereiste geïnstitutiona-
liseerde vorm dienen te worden gevonden. 

Daarnaast is het noodzakelijk de benodigde bestuurlijke structuren te ontwer-
pen, die een optimale samenwerking tussen de gezondheidsvoorzieningen en de 
opleidingen verzekeren. 
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4. Informatica en analyse 

4.1. Inleiding 

Voor een goed functioneren van een bestuurlijke beheersing van de gezondheids-
zorg, van planning en toezicht acht de ondergetekende de beschikbaarheid van 
een aan het beleid dienstbare informatie onontbeerlijk. Zonder de hulp van infor-
matie over het functioneren van de zorg is uitvoering, evaluatie en bijsturing 
onmogelijk. Het geven van richtlijnen voor planning, van voorschriften voor een 
effectief en samenhangend functioneren, van bindende kwaliteitsnormen ten aan-
zien van de voorzieningen maakt het verzamelen, verwerken en analyseren van 
gegevens noodzakelijk. 

De huidige situatie op het gebied van de informatieverwerving over de gezond-
heidszorg toont evenals de structuur zelf een sterk verbrokkeld beeld. De infor-
matie welke over de gezondheidszorg wordt verzameld is voor beleidsdoeleinden 
slechts beperkt bruikbaar omdat ze vanuit specifieke doelstellingen sterk cate-
gorisch is opgezet. Over delen van de gezondheidszorg is slechts gedeeltelijk be-
leidsinformatie beschikbaar omdat grotere organisatorische kaders tot nu toe 
ontbraken of registratieve organen en hulpmiddelen niet beschikbaar waren. 
Bovendien blijft verzamelde informatie vaak „gesloten" door autonomie van orga-
nisaties, instellingen en personen. 

Gelukkig blijkt, met betrekking tot dit laatste aspect, de algemene houding het 
laatste jaar veel opener te zijn geworden. De informatieverwerving over de 
gezondheidszorg is te onderscheiden in twee grote stromen. De eerste stroom 
bestaat uit bedrijfsgegevens welke per voorziening worden verzameld. Een goed 
hoewel niet compleet voorbeeld van bedoelde informatie vormen de ziekenhuis-
gegevens, welke al sedert jaren via de enquête van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid in samenwerking met het particulier initiatief en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek worden verzameld en verwerkt op het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

Vooral deze informatiestroom is noodzakelijk voor de onderbouwing van een 
bestuurlijke beheersing, planning en toezicht. 

De andere stroom bestaat uit gegevens welke per patiënt worden verzameld. 
Hierin zijn zeer recente ontwikkelingen opgetreden die verdienen in dit overzicht 
genoemd te worden. 

In 1973 is gestart het Landelijk Informatie Systeem Ziekenfondsen (Lisz). De 
gegevens die al veel langer over verzekerden en medewerkers werden verzameld 
worden uitgebreid en landelijk verwerkt. De Stichting Medische Registratie (SMR) 
verzamelt momenteel bij plm. 70 pet. van de ziekenhuizen bijzonderheden van 
alle ontslagen patiënten. 

Daarnaast wordt door de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke 
Volksgezondheid een project Patiëntenregistratie van psychiatrische en zwakzin-
nigeninrichtingen beheerd. De ondergetekende acht het een gelukkige ontwikkeling 
dat voor de informatiestromen met betrekking tot de patiënt een overleg om te 
komen tot samenwerking tot stand is gebracht. Coördinatie en integratie van de 
onderhavige gegevensverzameling en -verwerking moet dringend noodzakelijk 
worden geacht. 

Naast deze patiënteninformatiestromen moet ook veel belang worden toege-
kend aan het meer flexibele systeem van informatieverzamelen via peilstations 
zoals deze nu reeds op huisartsenniveau functioneren. 
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4.2. Informatie voor het landelijk niveau 

De informatie met betrekking tot de gezondheidsvoorzieningen vormt het grond-
materiaal voor het samenstellen van landelijke richtlijnen voor het besturen en 
plannen. Deze informatie moet bij de bewerking tot normen gerelateerd worden 
aan demografische, epidemiologische en sociaal-economische gegevens. Via deel-
analyses en specifiek onderzoek kan een verdere verfijning van richtlijnen en 
normen plaatsvinden. De informatie zal gegevens moeten bevatten over: 

- omvang, aard en spreiding van voorzieningen; 
- het personeel, de faciliteiten en de financiële situatie; 
- het gebruik, met de bijzonderheden over de patiëntenstroom zoals extramurale 

huisarts-patiëntencontacten, verwijzing per specialisme, poliklinische verrich-
tingen per specialisme, opnemingen en verpleegduur per specialisme en her-
komst van patiënten. 

Deze gegevens zullen via verplichte rapportages per voorziening ter beschikking 
van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne moeten komen. 

Alleen dan is er de garantie dat de informatie continu beschikbaar is voor 
beantwoording van incidentele en actuele beleidsvragen en voor toezicht. 

Deze gegevens kunnen door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne ook ter beschikking gesteld worden aan specifieke onderzoekinstituten 
en het CBS. 

Hierdoor kunnen kostbare en verwarrende doublures voorkomen worden en 
zullen met deze organen werkafspraken kunnen worden gemaakt. 

Het lijkt in dit verband wenselijk dat de onderzoekinstituten zoals bij voorbeeld 
het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZI) en het Nederlands Huisartsen Instituut 
(NHI) zich veel meer gaan toeleggen op gericht analyserend onderzoek, dat zich 
met name toespitst op beleidsrelevante vraagstukken. Doelstellingen voor derge-
lijke onderzoeken zouden uit de routinematig verzamelde rapportagegegevens kun-
nen worden afgeleid. De onderzoeken zouden bij aselecte of gestratificeerde steek-
proeven van de voorzieningen kunnen plaatsvinden. 

Naast de boven besproken gegevensstroom welke per voorziening wordt verza-
meld zullen ook de informatiestromen welke de gegevens per patiënt verzamelen 
belangrijke informatie leveren. Hoewel deze informatiestroom primair geëigend 
is voor het leveren van kwalitatieve informatie, kan hij ook dienen als een 
administratief hulpmiddel voor de voorzieningen om gegevens over het gebruik 
bijv. over de patiëntenstroom te verkrijgen. De landelijke normen voor kwalitatieve 
toetsing van voorzieningen door gewestelijke en landelijke organen zullen ook uit 
dit soort gegevens worden afgeleid. 

Met betrekking tot de medisch klinische zorg wordt daarbij gedacht aan die 
gegevens uit de patiëntendossiers waarmee de kwaliteit van de zorg kan worden 
beoordeeld door „Medical Audits" binnen het ziekenhuis of door „Expert Com-
mittees" buiten het ziekenhuis. 

Uit de resultaten van een gestandaardiseerde beoordeling van deze patiënten-
dossiers-gegevens over het gehele gebied van de gezondheidszorg kunnen landelijk 
via vergelijking en/of verdere toetsing kwaliteitsnormen worden vastgesteld. Ook 
voor kostenbeheersing die meer wil zijn dan een in opzet eenvoudige verrich-
tingen- versus kostencontrole en voor tarifiëring zijn deze beoordelingsresultaten 
onmisbaar. 

In verband met het algemeen belang dat aan dit soort gegevens kan worden 
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toegekend en uit overwegingen van waarborging van persoonlijke privacy en van 
efficiency acht de ondergetekende het niet uitgesloten dat de ontwikkeling van de 
aan de patiënt gebonden informatieverwerving wettelijk gestuurd zal moeten wor-
den. Voor zover de gegevens tot individuele personen te herleiden zijn, zal uiter-
aard het regiem worden gevolgd dat algemeen gaat gelden voor de bescherming 
van de privacy. 

4.3. Informatie voor het gewestelijk niveau 

De bestuurlijke functies op gewestelijk niveau vragen meer bijzonderheden en 
ook een grotere detaillering dan de landelijke. Uit deze gegevens zullen voor-
schriften met betrekking tot een samenhangend functioneren van de voorzie-
ningen moeten worden ontleend. Ook moeten ze dienen tot toetsing van de 
naleving van deze voorschriften. 

Het verzamelen en verwerken van gegevens over voorzieningen lijkt een taak 
voor de gewestelijke openbare gezondheidsdiensten. Bij deze organen kan ook 
een eerste toetsing van verzamelde gegevens aan landelijke richtlijnen en normen 
plaatsvinden. Per gewest kunnen de gegevens over de voorzieningen gerelateerd 
worden aan de eigen demografische, sociaal-economische en epidemiologische 
situatie. Ook het leggen van verbanden met informatie uit andere sectoren zoals 
de welzijnssector, kan hier plaatsvinden. 

Ziekenhuizen en andere voorzieningen zullen in de toekomst ter ondersteuning 
van hun bedrijfsvoering in onderlinge samenwerking steeds meer gebruik gaan 
maken van geautomatiseerde informatieverwerking. Met behulp van deze facili-
teiten zullen administratieve maar ook per patiënt verzamelde gegevens worden 
verwerkt. 

De voorzieningen zelf zullen deze informatie gebruiken om hun functioneren 
te toetsen en te verbeteren en voor rapportage aan gewestelijke bestuurlijke, 
kosten- en kwaliteitsbewakende organen. De samenwerking met betrekking tot 
geautomatiseerde informatieverwerking zal daarom vooral in de gewesten gestalte 
moeten krijgen. Een landelijke coördinerende besturing kan hierbij niet gemist 
worden. 

4.4. De informatierouting 

De gezondheidszorgvoorziening zal dus de informatie leveren aan de gewestelijke 
openbare gezondheidsdienst. Ten behoeve van het gewestelijk bestuur vindt bij 
deze gewestelijke gezondheidsdienst de verwerking van deze gegevens plaats. Ten 
einde een gegevenscompilatie op landelijk niveau mogelijk te maken zal een 
standaardisatie in vraagstellingen en van procedures noodzakelijk zijn. 

Het gewestelijk bestuur levert het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne in beginsel de gevraagde gegevens. In bijzondere gevallen zal daarvan 
afgeweken moeten kunnen worden, waarbij gedacht wordt aan de hoog gespeciali-
seerde voorzieningen. 

Zolang de gewestelijke structuur ontbreekt zullen de gegevens over gezondheids-
zorgvoorzieningen rechtstreeks van de bron aan het Ministerie van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne gezonden worden. Via een algemene maatregel van bestuur 
op grond van artikel 22 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen kan de informatie-
stroom voor intramurale voorzieningen op korte termijn gaan functioneren. 
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4.5. Analyse 

De basis waarop analysewerk kan worden uitgevoerd bestaat uit de gegevens 
welke gewestelijk en landelijk worden verzameld. Het doel dat hierbij gesteld 
wordt is drieledig: 

a. het waarnemen en meten van effecten van beleidsmaatregelen; 
b. het onderkennen van nieuwe ontwikkelingen; 
c. het beproeven van alternatieven. 

Voor zover de analyses niet op het departement worden uitgevoerd, zullen deze 
worden uitbesteed aan gespecialiseerde onderzoeksgroepen en onderzoekinsti-
tuten. 

a. Waarnemen en meten van de effecten van beleidsmaatregelen 

De uitwerking van beleidsmaatregelen, zoals het inkrimpen van het aantal zie-
kenhuisbedden en het instellen van een personeelsstop, kan worden onderzocht 
op het terrein van de personele en materiële voorzieningen door het kwantifi-
ceren der werkelijke besparingen. 

Het ondersteunen van de ontwikkeling van gezondheidscentra zal een versterking 
tot gevolg hebben van het eerste echelon. De hierdoor beoogde verschuivingen in 
de patiëntenstroom van kliniek naar polikliniek, eerste echelon en thuiszorg dienen 
naar hun richting en omvang te worden vastgesteld. 

b. Het onderkennen van nieuwe ontwikkelingen 

De veranderingen in bevolkingsaantal en "Samenstelling moeten worden doorbe-
rekend naar aantal en aard van personele en materiële voorzieningen. 

Hierbij zal een differentiatie per regio noodzakelijk zijn. De ontwikkelingen in 
het morbiditeitspatroon vestigen steeds meer de aandacht op de betekenis van het 
sociale milieu. De signalen van een ontwikkeling in deze richting zijn vooral 
afkomstig uit het eerste echelon. De mate waarin regionale voorzieningen hierop 
kunnen worden afgestemd behoeft nadere studie. De gezondheidszorg zal steeds 
meer als één geheel gaan functioneren. De onderlinge relatie en uitwisselbaarheid 
van klinische voorzieningen, verpleeghuizen en ambulante zorg voor somatische 
en geestelijke gezondheid vormt daarom een onderwerp van analyse. 

Afzonderlijke aandacht moet worden besteed aan het onderzoeken van nieuwe 
mogelijkheden voor preventie. 

c. Het beproeven van alternatieven 

Ter ondersteuning en voorbereiding van toekomstig beleid moeten alterna-
tieven in de praktijk worden getest. 

Een vergroten der bestuurbaarheid veronderstelt de normering van werkwijze 
in de verschillende echelons. 

De onderlinge samenhang op regionaal niveau van de voorzieningen schept 
problemen van schaalvergroting waarvoor op verschillende wijzen naar een oplos-
sing wordt gezocht. De integratie met algemene welzijnsvoorzieningen kan ook in 
dit verband worden gezien. 
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5. Geleidelijke uitvoering van de herstructurerings-
plannen 

5.1. Inleiding 

Een fundamentele herstructurering van de gezondheidszorg brengt met zich 
mee een zeer groot aantal organisatietaken en een groots opgezet programma 
van wetgeving met wettelijke uitvoeringsregelingen. 

Een dergelijk programma zal geruime tijd in beslag nemen en alleen in fasen 
kunnen worden verwezenlijkt. 

De invoering van de gewenste structuren en maatregelen zal bovendien afhan-
gen van de stuurmogelijkheden, die in de verschillende fasen van het herstructu-
reringsproces ter beschikking staan. 

En organisatorisch en qua kostenontwikkeling zullen er echter ook maatregelen 
genomen moeten worden, die op kortere termijn effect sorteren. Het moet mogelijk 
worden geacht, door middel van bestuurlijke maatregelen of deelwetgeving een 
aantal facetten van de totale problematiek als aparte vraagstukken aan te pakken 
voordat de toekomstige structuur volledig zal zijn gerealiseerd. 

Uiteraard dienen deze maatregelen wel bezien te worden tegen de achtergrond 
van de toekomstige structuur, en zullen zij hierop min of meer kunnen en moeten 
vooruitlopen. 

Zonder uitputtend te willen zijn zou de ondergetekende in dit verband de vol-
gende maatregelen - kort samengevat - willen noemen: 

1. Instelling van projectorganisaties of -groepen voor concreet omschreven 
projecten. Hierbij zal gestreefd worden naar het organisatorisch samenbrengen 
van een aantal functionarissen van maatschappelijke organisaties en van de over-
heid die zich geheel of voor een groot gedeelte van de hun beschikbare tijd kunnen 
wijden aan voorlichting, begeleiding en advisering. 

2. De samenbundeling van krachten in een nationale projectgroep - gericht 
op het stimuleren van de totstandkoming van gezondheidscentra - zal worden 
ondersteund door de instelling van een ontwikkelingsfonds, waarvoor gelden ter 
beschikking zullen worden gesteld op de begroting. 

3. Geleidelijke terugbrenging van de bedcapaciteit van de algemene zieken-
huizen tot de zgn. 4°/oo-

4. Wijziging van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen die het mogelijk zal maken 
ziekenhuizen of onderdelen daarvan te sluiten. 

5. Wijziging van de Wet Ziekenhuistarieven waarbij de centrale overheid de 
bevoegdheid verkrijgt om algemene richtlijnen te stellen voor de tariefvaststelling. 
Tevens zal hierbij de werkingssfeer van de wet worden verruimd, onder meer tot 
het ambulancevervoer. 

6. Invoering van artikel 22 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (informatie-
gegevens). 

7. Instelling Liquidatiefonds voor het opvangen van de financiële gevolgen 
van sluitingen (te financieren via de sociale verzekering). 

8. Instelling van meerjarenbouwplafond voor inrichtingen voor gezondheids-
zorg, waarbij rekening zal worden gehouden met de effecten hiervan op de bouw-
nijverheid in het algemeen en een zo gelijkmatig mogelijke spreiding van bouw-
activiteiten naar de regio en in de tijd. 

9. Aan de betrokken adviesinstanties zal advies worden gevraagd over een aan-
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tal in deze nota genoemde vraagstukken, ten einde voor de nadere concretisering 
een goede grondslag te verkrijgen. 

Bovengenoemde en andere maatregelen zullen naast het beoogde effect op kor-
tere termijn de totstandkoming van de herstructureringsplannen sterk kunnen be-
vorderen. 

5.2. Uitvoering herstructureringsplannen 

De beoogde herstructurering houdt in feite in het organiseren van de onder-
scheiden gezondheidsvoorzieningen per regio en het creëren van regionale be-
stuursorganen ten einde te komen tot een vloeiende verbinding tussen de echelons, 
alsmede tot een functionele afstemming der voorzieningen op regionaal niveau. 
De wettelijke regeling hiervan en de regeling van de taken van de centrale over-
heid en de centrale adviesorganen behoeven een programma van wetgeving als be-
schreven in hoofdstuk 2. Eveneens dient de financiering der voorzieningen ge-
regeld te worden zoals wordt aangegeven in hoofdstuk 6, benevens wetgeving tot 
regeling van de benodigde informatiestromen. 

5.2.1. Regionale ajbakening 

De eerste stap naar herstructurering van de gezondheidszorg zal kunnen be-
staan uit het vaststellen van de regionale grenzen, aangezien echelonnering pas 
mogelijk wordt als zeker is welk verzorgingsgebied de echelons zullen verkrijgen. 
Overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten is hiertoe nodig, ten einde van meet af aan de gebieden, binnen 
welke ten minste het eerste en tweede echelon als samenhangend stelsel kunnen 
functioneren, te doen samenvallen met eventuele bestuurlijke gewesten. 

Een gunstige omstandigheid is het reeds bestaan van zgn. pre-gewesten waar-
onder al een groot deel van de bevolking ressorteert. Aangenomen mag worden, 
dat de wettelijke gewestvorming in grote mate bij deze ontwikkeling zal aan-
sluiten. 

Gebruikmakend van het bestaan van deze pre-gewesten kunnen - indien regio-
nalisatie van de gezondheidszorg wordt aanvaard en vooruitlopend op eventuele 
wettelijke maatregelen - in enkele van genoemde pre-gewesten, die daartoe bereid 
zijn, processen in gang worden gezet om te komen tot structuren en besturing 
zoals die in deze nota beschreven zijn. De centrale overheid, de provinciale be-
sturen en/of de gemeenten zouden hiertoe initiatieven kunnen nemen. 

5.2.2. De groei naar nieuwe structuren op regionaal niveau 

De eerste voorzieningen die op regionaal niveau kunnen worden georganiseerd 
zijn de kruisverenigingen en de extramurale instellingen voor geestelijke gezond-
heidszorg. Wettelijke regelingen zijn hiertoe niet nodig. De herstructurering zal 
plaatsvinden onder begeleiding van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en 
speciaal daarvoor in het leven te roepen projectorganen. 

Overleg over het stroomlijnen van de verschillende geldstromen uit diverse 
financieringsbronnen (rijkssubsidies, lagere overheden, AWBZ) is reeds begon-
nen. De uitvoering van de herstructurering van deze voorzieningen vraagt tijd, 
doch zal op bepaalde plaatsen betrekkelijk snel kunnen verlopen, bijv. bij het 
omzetten van de bestaande kruisorganisaties in de grote steden in regionale or-
ganisaties. 
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Tegelijkertijd kan een aanvang gemaakt worden met het gestalte geven aan de 
openbare gezondheidszorg in de regio's waarvan de afbakening reeds plaatsvond. 
De aanpak hiervan zou op tweeërlei wijze kunnen geschieden. In de eerste plaats 
zal het verzorgingsgebied der bestaande GG en GD'en en DGD'en aangepast kun-
nen worden aan dat van de regio. 

In sommige gebieden zal dat betekenen, dat het om een stedelijk gebied heen 
gelegen platteland - dat te zamen met de stad de regio vormt - door de be-
staande GG en GD verzorgd zal worden. 

Dit vraagt aanpassing van organisatie, mankracht, materiële middelen enz. der 
GG en GD. In andere regio's zal een taakverdeling en samenwerking uitmonden in 
fusering van verschillende in de regio reeds aanwezige GG en GD'en. Ten slotte 
zal in gebieden waar tot nu geen GG en GD of DGD bestond, tot oprichting 
daarvan kunnen worden overgegaan. 

Een en ander zal veel overleg, goede wil en begeleiding vereisen. 
Uniformering van het uit te voeren takenpakket van de GG en GD'en zal ge-

leidelijk plaats dienen te vinden, evenals het integreren van die taken, die voor-
heen door andere instellingen vervuld werden. Daar waar een pre-gewest samen-
valt met het werkgebied van een bestaande GG en GD zal uiteraard eerder naar 
een gewijzigd takenpakket kunnen worden toegegroeid. 

Het oprichten van gezondheidscentra gebeurt veel dichter bij het werkvlak, dat 
wil zeggen op wijk- of gemeentelijk niveau. Vanzelfsprekend zullen de gemeenten 
hierbij een belangrijke rol moeten spelen. 

De ontwikkelingen op dit terrein worden door het Departement van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne aangemoedigd. 

Ten slotte zullen, vooruitlopend op een wettelijke regeling, binnen de regio's 
en ook binnen de gemeenten door de overheden bestuursorganen in het leven ge-
roepen kunnen worden op het terrein van de gezondheidszorg. Voor de plattelands-
gebieden zal dit vooral van betekenis kunnen zijn bij de organisatie van de eerste-
lijnsgezondheidszorg. 

5.2.3. Financiering 

In de inleiding werd er in de paragraaf over de noodzaak tot structurering reeds 
op gewezen, dat de herstructurering van de gezondheidszorg slechts geleidelijk 
plaats zal kunnen vinden. 

Het tempo van de herstructurering zal uiteraard mede worden bepaald door de 
hiervoor beschikbare gelden. 

In het volgende hoofdstuk wordt gesteld, dat ernaar zal worden gestreefd de 
kostenstijging in de gezondheidszorg zodanig te beperken dat in 1980 het aandeel 
van de gezondheidszorg in het nationaal inkomen niet sterker zal zijn gestegen 
dan tot 8 pet. 

De in deze nota voorgestelde, grotendeels structurele, maatregelen zijn er mede 
op gericht dit doel te bereiken. 

Aangezien het effect van de herstructurering thans nog onvoldoende nauwkeu-
rig kan worden geraamd, zal het tempo, waarin de herstructurering zal plaats-
vinden, nog nader moeten worden bepaald en zullen prioriteiten moeten worden 
gesteld. Daarbij zullen, voor zover van toepassing, de budgettaire mogelijkheden 
(meerjarenafspraken) en de toelaatbare stijging van de sociale premiedruk van 
invloed zijn. 
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Gelijktijdig met de organisatie van de echelons in de regio's zal overleg tussen 
Regering en parlement moeten worden geopend over de vraag of, en zo ja, in 
welk tempo en op welke wijze de tot nu toe gesubsidieerde extramurale zorg onder 
de sociale verzekering gebracht zal kunnen worden, zulks met uitzondering van 
die voorzieningen die bij de openbare gezondheidszorg zullen worden ondergebracht 
en waarvoor overheidsfinanciering is aangewezen. Daarbij dienen tegelijkertijd 
normen te worden geformuleerd ten aanzien van personeelssterkte, salarissen, ma-
teriële voorzieningen enz. ten einde tot een beheersbaar geheel te komen. 



6. Kosten en financiering 

6.1. Kosten 

6.1.1. Inleiding 

In het begin van deze nota is er reeds op gewezen dat de kosten van de gezond-
heidszorg de laatste jaren een zeer sterke stijging vertonen, ook relatief ten 
opzichte van andere sectoren in onze economie. 

Deze kostenstijging heeft velen - terecht - verontrust en vormt in het bijzonder 
de aanleiding tot het zoeken naar methoden ter beheersing daarvan. 

In onderstaande tabel komt deze sterke kostenstijging duidelijk naar voren. 

Tabel I 
Uitgaven ten behoeve van de gezondheidszorg voor de jaren 1953-1972 

in min. gld. als perc. van het bruto 
nationaal inkomen 

1953 753,9 3,1 
1958 1329,7 3,7 
1963 2176,5 4,2 
1968 5001,7 5,5 
1970 !) 6971,0 6,0 
1972 2) 9969,4 6,7 

x) Voorlopige cijfers CBS. 
2) Raming Centrale Raad voor de Volksgezondheid „Benadering van de ontwik-

keling van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg in de periode 1950-1980". 

De cijfers zijn ontleend aan de CBS-statistieken betreffende de kosten en finan-
ciering van de volksgezondheid en omvatten de gehele curatieve en preventieve 
gezondheidszorg met uitzondering van onderwijs en research en de niet op een 
bepaalde ziekte gerichte preventie (b.v. bevordering van de hygiëne van bodem, 
water en lucht). 

De oorzaken van deze kostenstijging zullen in de volgende paragraaf nader 
worden geanalyseerd. Reeds thans moet er op worden gewezen, dat de volumegroei 
in de afgelopen jaren in de sector gezondheidszorg groot is geweest. Deze op zich 
voor de gezondheidszorg gelukkige ontwikkeling is op de eerste plaats mogelijk 
gemaakt en gestimuleerd door ons systeem van sociale verzekering. 

Het financieringssysteem van de sociale verzekering functioneert immers in 
principe min of meer autonoom. 

Voorts beschikte de centrale overheid niet tijdig over de instrumenten om deze 
groei te beheersen. 

Met name deze beide factoren hebben er toe geleid, dat de kosten zo sterk 
konden stijgen. 

6.1.2. Oorzaken van de kostenstijging in het verleden 

Bij een nadere analyse van de belangrijkste factoren, die de kosten van de 
gezondheidszorg bepalen, is het met het oog op de beheersing daarvan zinvol om 
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volume- en prijsontwikkeling in de medische dienstverlening van elkaar te onder-
scheiden. Veranderingen in de hoeveelheid middelen en mankracht ten behoeve 
van de medische dienstverlening zijn immers grotendeels binnen de gezondheids-
zorg zelf te reguleren. Men kan hierbij denken aan het vaststellen van de perso-
neelssterkte in de vorm van richtlijnen en het goedkeuringsbeleid ten aanzien van 
bouwprogramma's voor instellingen van gezondheidszorg. Prijsstijgingen daaren-
tegen worden grotendeels bepaald door de algemeen economische ontwikkeling. 
De lonen en salarissen, de rente, de prijzen voor genees- en verbandmiddelen, de 
bouwprijzen enz. volgen doorgaans de algemene trend. 

Deze factoren zijn voor de sector gezondheidszorg te beschouwen als gegeven-
heden, waarop geen of nagenoeg geen invloed kan worden uitgeoefend. 

De volume-ontwikkeling en de prijsontwikkeling veroorzaken te zamen de 
kostenontwikkeling. Onder volume-ontwikkeling is daarbij te verstaan de ontwik-
keling van de hoeveelheid ingezette middelen en mankracht; onder prijsontwik-
keling de ontwikkeling van de prijs waarvoor de produktiefactoren kunnen worden 
verkregen. 

6.1.2.1. De volumestijging 

De totale beddencapaciteit en de wijziging daarin oefent een zeer grote invloed 
uit op de volume-ontwikkeling. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale beddencapaciteit in de 
jaren 1964, 1969 en 1974. 

Tabel II 

Aantal bedden in de intramurale gezondheidszorg x) 

1964 1969 19742) 

Ziekenhuizen (incl. acad. ziekenh.) 61 490 72 500 74 480 
Psychiatrische ziekenhuizen 26 840 27 720 28 100 
Zwakzinnigeninrichtingen 15 940 20 330 23 350 
Verpleeghuizen 12 790 24 610 36 160 
Overigen 1220 1 660 3 800 

Totaal 118 280 145 600 165 890 

!) Ontleend aan GHI, NZI en CBS-publikaties. 
2) Geschatte cijfers. 

Het totale aantal bedden is over de periode 1964-1974 gestegen met ongeveer 
40 pet.; dit komt voor genoemde periode neer op een jaarlijkse stijging van 
ongeveer 3,5 pet. 

Een andere belangrijke maatstaf voor de volume-ontwikkeling is het aantal 
personen werkzaam in de gezondheidszorg. 

De tabel op blz. 40 geeft hiervan een overzicht. 

Het aantal personen werkzaam in de gezondheidszorg is in de periode 1964-
1974 gestegen met 73 pet., hetgeen een jaarlijkse stijging van ca. 6 pet. betekent. 

Neemt men eveneens de volumestijging in het verbruik van geneesmiddelen en 
andere medische verrichtingen in aanmerking, dan kan de gewogen gemiddelde 
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Tabel III 

Aantal personen werkzaam in een aantal sectoren van de gezondheidszorg*) 

1964 1974 )2 

Ziekenhuizen (incl. acad. ziekenh.) 72 700 112 000 
Pyschiatrische ziekenhuizen 20 600 22 800 
Verpleeghuizen 9 800 34100 
Zwakzinnigeninrichtingen 10 700 18 100 
Overige instellingen en extramurale zorg 24 200 53 000 

Totaal 138 000 240 000 

J) Ontleend aan GHI, NZI en CBS-publikaties. 
2) Raming. 

volumegroei van de gezondheidszorg gesteld worden op ca. 5,5 pet. per jaar. 
Er zijn enkele factoren te noemen, die een verklaring kunnen geven voor de 

beschreven volumestijging, zonder dat de mate, waarin zij bijdragen tot deze 
groei, exact is aan te geven. 

Allereerst moet genoemd worden de bevolkingsomvang en de samenstelling 
daarvan. Gemiddeld is de bevolking over de periode 1964-1974 toegenomen met 
1,2 pet. per jaar, terwijl het aandeel van de bejaarden in de totale bevolking is 
gestegen van 9,4 pet. tot 10,4 pet. Het is algemeen bekend, dat bejaarden in het 
algemeen een grotere medische consumptie hebben dan de overige bevolkings-
groepen, zodat een stijging van het percentage bejaarden een opwaartse druk uit-
oefent op de medische consumptie. Ook de wijzigingen in het morbiditeitspatroon 
hebben de volumegroei positief beïnvloed. 

Met name moet in dit verband gewezen worden op de toename van ongevallen 
en van hart- en vaatziekten. 

Van de 5,5 pet. volumegroei komt ca. 1,3 pet. voor rekening van de verande-
ringen in de bevolkingsomvang en samenstelling. 

Resteert een 4,2 pet. stijging van de medische consumptie per jaar, per hoofd 
van de bevolking. 

Een tweede belangrijke factor is het inlopen van tekorten, dat door de invoering 
van de AWBZ mogelijk is gemaakt. In het bijzonder kunnen hier genoemd worden 
de verpleeghuizen en de zwakzinnigeninrichtingen. 

Naar schatting kan 3 pet. van de 5,5 pet. volumestijging worden toegeschreven 
aan dit inhaaleffect en aan de uitbreiding en vernieuwing van ziekenhuiscapaciteit. 
Bovendien moet in dit verband gewezen worden op de zeer lage arbeidsproduktivi-
teitsstijging in de gezondheidszorg, waardoor een verhoogde consumptie slechts 
mogelijk is door schaalvergroting. 

Een derde factor is de uitbreiding en toepassing van nieuwe medische mogelijk-
heden, zowel op het diagnostische als curatieve vlak. In dit verband kunnen 
genoemd worden de vooruitgang die geboekt is in de radiotherapie, hartchirurgic, 
transplantatie, nierdialyse enz. 

Ook de kwaliteitsverbetering, die moeilijk los gezien kan worden van de 
medisch-technische ontwikkeling, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. 

Te zamen nemen zij naar schatting 1,2 pet. van de 5,5 pet. van de volume-
groei voor hun rekening. 
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In onderstaande tabel zijn de genoemde factoren samengevat. 

Tabel IV 
Jaarlijkse volumestijging van de gezondheidszorg 1964-1974 

Bevolkingsgroei 1,3 pet. 

Inhaaleffect 3,0 pet. 

Medisch-technische vooruitgang 
en kwaliteitsverbetering 1,2 pet. 

Totaal 5,5 pet. 

Voor de toekomst kan worden uitgegaan van een aanmerkelijk lagere volume-
stijging van de gezondheidszorg. De bevolkingsgroei neemt af, alhoewel het aan-
deel van de bejaarden nog iets zal toenemen. 

Wel zal men rekening moeten blijven houden met een stijging van de medisch-
technische mogelijkheden. Het lijkt niet onaannemelijk voor de komende 10 jaren 
uit te gaan van een gemiddelde volumegroei van 2,5 pet. a 3 pet. per jaar. 

6.1.2.2. De prijsstijging 

Ook de prijzen van de produktiefactoren in de gezondheidszorg zijn sterk 
gestegen. Tabel V geeft hiervoor een overzicht. 

Tabel V 
Prijsindices van de produktiefactoren *) 

1969 1971 1973 

artsen specialisten 100 120 145 
loonsom/ werknemer 100 127 164 
bouwprijzen 100 126 161 
medische artikelen 100 108 133 

x) Ontleend aan publikaties van CPB en CBS. 

De gemiddelde jaarlijkse prijsstijging van mankracht en middelen in de gezond-
heidszorg komt neer op ca. 13 pet. voor de periode 1969-1973. In de periode daar-
voor is deze iets lager geweest. 

De oorzaken van deze prijsstijgingen zijn velerlei: algemene inflatie, verbetering 
van arbeidsvoorwaarden, onregelmatigheidstoeslagen, pensioenvoorzieningen, ver-
hoging van de sociale lasten, enz. en ten slotte de reële loonsverhoging. Een gedeelte 
van de prijsstijging van zowel personeel als apparatuur moet uiteraard ook toege-
schreven worden aan kwaliteitsverbetering. Ten overvloede zij er nogmaals op ge-
wezen, dat beteugeling van de prijsstijging van de produktiefactoren moeilijk binnen 
het gezondheidszorgsysteem zelf tot stand is te brengen. Deze prijsstijging is daar-
voor te zeer vervlochten met de algemeen economische ontwikkeling in Nederland. 
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6.1.2.3. De totale kostenstijging 

Beide componenten, de volume- en prijsstijging van de produktiemiddelen, geven 
te zamen een gemiddelde kostenstijging in de sector gezondheidszorg van ca. 18% 
per jaar over de periode 1964-1974. 

6.1.3. De te verwachten kosten van de gezondheidszorg in 1980 

Zoals reeds werd opgemerkt vond tot nu toe ongeveer 5,5 pet. van de totale 
kostenstijging in de gezondheidszorg haar oorsprong in de stijging van het volume. 
Het is met name deze volumestijging waarop de kostenbeheersing zich kan en moet 
richten, hetgeen beter realiseerbaar is binnen de nieuwe structuur met behulp van 
de beheersingsinstrumenten zoals die in deze nota zijn aangegeven. 

De volgende factoren zullen in de komende jaren invloed uitoefenen op de 
volumestijging: 

- de bevolkingsgroei zal naar verwachting voor de komende jaren geringer zijn dan 
in het verleden het geval was; de vergrijzingsfactor echter zal een grotere invloed 
krijgen; 

- voor wat de volumestijging ten gevolge van de medisch-technische vooruitgang 
betreft bestaat er geen reden om af te wijken van het in het verleden geconsta-
teerde percentage; 

- de beddencapaciteit van de ziekenhuissector zal in 1980 aanzienlijk zijn terug-
gebracht, waarbij een correctie is aangebracht voor de kosten verbonden aan 
sluiting van ziekenhuizen; voor wat de bijzondere ziekenhuisvoorzieningen be-
treft, wordt rekening gehouden met enige groei; 

- de beddencapaciteit van de overige intra-murale sectoren zal in 1980 overeen-
komen met de behoeftenormen zoals genoemd in het Rapport Korte Termijn 
van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen; 

- met betrekking tot vervangende nieuwbouw zal een restrictief beleid worden ge-
voerd, hetgeen door middel van een bouwplafond zal worden gerealiseerd; 

- de openbare gezondheidszorg zal tot 1980 een volumegroei van gemiddeld 4 pet. 
per jaar doormaken; 

- het eerste echelon zal versneld groeien; de gemiddelde volumegroei tot 1980 
wordt op 4 pet. per jaar gesteld. 

De overige in de nota weergegeven kostenverhogende en kostenverlagende her-
structureringsplannen werden, gezien de vele onzekere factoren, bij gebrek aan 
nader (kwantitatief) inzicht daaromtrent, buiten beschouwing gelaten. Veronder-
steld is, dat de kostenverhogende en kostenverlagende factoren elkaar hier com-
penseren. 

Aan de hand van genoemde vooronderstellingen is het nu mogelijk om een 
raming te geven van de kosten van de gezondheidszorg in 1980, als de in deze 
nota vervatte plannen in dat jaar geheel of nagenoeg geheel zullen zijn verwezenlijkt. 
Hierbij dient wel aangetekend te worden, dat de toekomstige ontwikkeling, gezien 
de vele onzekere factoren, nooit exact is aan te geven en dat de weergegeven cijfers 
derhalve slechts als indicaties gezien moeten worden. 

Het berekende percentage van het nationale inkomen na herstructurering zou ge-
ringer zijn geweest, indien er in de sector gezondheidszorg sprake zou zijn van een 
normale arbeidsproduktiviteitsstijging. Als gevolg van het nagenoeg ontbreken 
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daarvan neemt het beslag van de sector gezondheidszorg op de nationale middelen 
immers blijvend toe. 

Ondanks de vele onzekerheden, waarmee deze raming is omgeven, meent de 
ondergetekende, dat het streven er in de komende jaren op zal moeten worden ge-
richt de kostenstijging in de gezondheidszorg zodanig te beperken, dat in 1980 
het aandeel van de gezondheidszorg in het nationaal inkomen niet hoger zal zijn dan 
8 pet. 

Tabel VI 
Kosten gezondheidszorg in 1980 na herstructurering 

absoluut (in als pet. van pet. geschatte 
min. guldens) het totaal nat. inkomen 

openbare gezondheidszorg 1 180 4,2 
eerste echelon 10 850 37,0 
tweede echelon (incl. superspecialismen) 17 250 58,8 

Totaal 29 280 100 8 pet. 

6.2. Financiering 

6.2.1. Huidige financieringsstructuur 

De financiering van de kosten van de gezondheidszorg als geheel vertoont een 
grote mate van pluriformiteit. In het algemeen kan worden gesteld, dat de totale 
kosten van de gezondheidszorg worden gefinancierd uit: 

a. De algemene middelen: 

- subsidies en eigen dienstverlening van Rijk, provincies en gemeenten aan in-
stellingen van gezondheidszorg; 

- rijksbijdrage in de AWBZ, bejaardenverzekering en vrijwillige zienfondsver-
zekering. 

b. Premieheffing krachtens ziektekostenverzekeringen: 

- de verplichte ziekenfondsverzekering, de vrijwillige ziekenfondsverzekering, de 
bejaardenverzekering, de aanvullende ziekenfondsverzekering, de particuliere 
ziektekostenverzekering, de publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor amb-
tenaren en de AWBZ. 

c. Bijdrage van particulieren: 

- contributies, eigen-risicobestanddelen, betalingen voor niet-verzekerde voorzie-
ningen, collectes e.a. 

Met name ten aanzien van de voorzieningen in de eerstelijnsgezondheidszorg 
komt de weinig samenhangende financieringsstructuur tot uitdrukking. Kenmerkend 
hierbij is, dat de afzonderlijke onderdelen van een aantal voorzieningen veelal ge-
financierd worden uit verschillende bronnen. 
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Op basis van de in deze nota omschreven takenpakketten van de verschillende 
echelons, kan de financiering daarvan aan de hand van de cijfers van 1970 als 
volgt worden weergegeven. 

Tabel VII 
Financiering van de gezondheidszorg zoals die in 1970 zou zijn geweest bij de nieuwe 
structuur in min. guldens x) 

Algemene middelen 
Rijk Prov. Gem. 

Totaal 
overheid 

Soc. Verz. 
en bijdragen 

van part. 

Totaal 

Openb. gezondh.zorg 
Eerste echelon 
Tweede echelon 2) 

51,0 
150,7 
763,7 

1,8 
12,5 

1,0 

89,5 
58,3 
35,7 

142,3 
221,5 
800,4 

99,0 
2030,4 
3677,4 

241,3 
2251,9 
4477,8 

965,4 15,3 183,5 1164,2 5806,8 6971,0 

!) Bron CBS. 
2) Inclusief academische ziekenhuizen, exclusief opleiding en onderzoek. 

De financiering uit de algemene middelen bedroeg in 1970 in totaal f 1164,2 
min. en is als volgt samengesteld: 
Algemene middelen 1164,2 min. 
Rijksbijdrage: bejaardenverzekering, vrijwillige zieken-

fondsverzekering, AWBZ 685,-
Subsidies plus eigen dienstverlening gemeenten en pro-

vincies 198,8 
Subsidies plus eigen dienstverlening Rijk - 280,4 

1164,2 min. 

6.2.2. Wenselijke financieringsstructuur 

Het financieringssysteem bepaalt mede de wijze van functioneren van de ge-
zondheidsvoorzieningen. 

De beoogde herstructurering van de gezondheidszorg zoals deze in de vooraf-
gaande hoofdstukken werd omschreven vereist dan ook een daaraan aangepaste 
financieringsstructuur. 

6.2.2.1. De financiering van de openbare gezondheidszorg 

De financiering van dit echelon zou in beginsel dienen te geschieden uit de 
algemene middelen. Op welke wijze dit zal geschieden zal nog nader worden 
bezien. 

De kosten van de openbare gezondheidszorg bedroegen in 1970 circa f 241 min., 
waarvan f 142 min. gefinancierd werd uit de algemene middelen. 

Dit zou betekenen dat voor het jaar 1970 de overheidsuitgaven voor dit onder-
deel van de gezondheidszorg met f 99 min. moeten toenemen. 

6.2.2.2. De financiering van het eerste en tweede echelon 

De huidige financiering van het eerste en tweede echelon verloopt hoofdzakelijk 
via een stelsel van ziektekostenverzekeringen. Aan het huidige verzekeringssysteem 
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met zijn grote verscheidenheid in premieheffing, verstrekkingenpakket en tarieven 
kleeft een groot aantal bezwaren, dat een harmonische ontwikkeling over de hele 
lijn van de gezondheidszorg en de kostenbeheersing in het algemeen bemoeilijkt. 

De grote verscheidenheid in premiestelsel leidt tot een onevenwichtige lasten-
verdeling. 

Doordat met name in het eerste echelon een aantal voorzieningen voorkomt, 
dat geen deel uitmaakt van het verzekerde pakket is hun functioneren afhankelijk 
van subsidies en contributies, hetgeen een onzekere financiële basis geeft. 

Als zodanig zijn te noemen de kruisverenigingen en de medisch-opvoedkundige 
bureaus. 

Ook het huidige tarieven- en honoreringssysteem draagt niet bij tot een over-
zichtelijke financiering en een adequate kostenbeheersing. 

Gezien deze en andere onevenwichtigheden zouden het eerste en het tweede 
echelon in beginsel in zijn geheel gefinancierd moeten worden door middel van 
een uniform verzekeringsstelsel. 

Hierop zal nader worden ingegaan bij het indienen van het wetsvoorstel Volks-
verzekering tegen ziektekosten. 

Reeds thans zou de ondergetekende er op willen wijzen, dat de in de vorige 
paragraaf geraamde kostenstijging in het huidige systeem niet betekent dat de 
diverse premiepercentages die gelden voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen 
in dezelfde mate zullen stijgen. Op deze premiepercentages zijn factoren van in-
vloed, die losstaan van de kosten van de gezondheidszorg. De stijging van het 
aantal rentetrekkers, die over een lager inkomen een procentuele premie betalen 
en de verschuiving van de leerplichtige leeftijd bij voorbeeld oefenen een opwaartse 
druk uit op de premiepercentages. De daling van het aantal niet betalende mede-
verzekerden ten gevolge van de daling van het geboortecijfer bij voorbeeld heeft 
anderzijds een mitigerende invloed. Deze en andere factoren zullen naar mag 
worden verwacht een extra premiestijging veroorzaken. 

Het huidige pluriforme financieringssysteem zal dus geherstructureerd moeten 
worden met als doel het bereiken van overzichtelijke structuren die logisch aan-
sluiten bij de beoogde herstructurering van de gezondheidszorg. Het eerste en 
tweede echelon zouden in beginsel gefinancierd moeten worden via de sociale 
verzekering, en de openbare gezondheidszorg via de algemene middelen. Daar-
naast zal dit departement uiteraard blijven financieren de thans in de begroting 
genoemde instituten, de opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek, alsmede 
activiteiten in een experimenteel" en ontwikkelingsstadium. 

Met de voorgestelde wijze van financieren wordt niet beoogd een verschuiving 
in de financieringslasten teweeg te brengen ten gunste of ten nadele van de sociale 
verzekering. De verhouding tussen de financieringslasten van de sociale verzekering 
en de algemene middelen zal, uitgaande van de huidige financieringssystematiek, 
in beginsel gelijk dienen te blijven. 
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7. Enige beleidsvoornemens tot herstructurering 

7.1. Kruiswerk 

7.1.1. Inleiding 

Ten gevolge van de historische ontwikkeling zijn in het kruiswerk omstandig-
heden gegroeid, die thans als bezwaren voor het werk worden aangevoeld en die 
een eigentijdse ontwikkeling van de hulpverlening en de samenwerking met andere 
werkers en instellingen in de weg staan. Enkele belangrijke bezwaren zijn: 

1. de splitsing van het kruiswerk in drie identieke organisaties; 

2. de veelal te kleine werkverbanden die een gevolg zijn van de zelfstandigheid 
van de 1400 plaatselijke verenigingen; 

3. het ontbreken van deskundig management in de meeste verenigingen; 

4. de gebrekkige samenhang tussen plaatselijke, provinciale en landelijke 
niveaus. 

De behoefte aan herstructurering wordt ook in de kringen der wijkverpleeg-
kundigen sterk gevoeld. Zij hebben behoefte aan advies van deskundigen, aan 
begeleiding bij de verschillende werkzaamheden en aan bijscholing om de deskun-
digheid op peil te houden en bij te blijven wat betreft nieuwere inzichten. Daar-
naast is er een sterkere behoefte aan betere samenwerking met de andere eerste 
echelonswerkers en "Voorzieningen, alsmede met hogere echelons, met name met 
de intramurale zorg. 

Een speciaal aandachtspunt van de wijkverpleegkundigen is verder het tekort 
aan bevoegde wijkverpleegkundigen, waarin voorzien wordt door aanstelling van 
verpleegkundigen zonder wijkopleiding. Gesteld wordt, dat deze situatie afbreuk 
doet aan de kwaliteit van het werk en een belasting betekent voor wijkverpleeg-
kundigen die moeten inspringen om de zorg op het vereiste peil te houden. 

7.1.2. Gewenste structurele hervormingen 

Algemeen wordt de vorming van basiseenheden gewenst geacht, bestaande uit 
6-10 wijkverpleegkundigen, 2-4 verpleegkundigen zonder wijkopleiding en zieken-
verzorgsters, onder leiding van een hoofdwijkverpleegkundige. Een dergelijk team 
zou een bevolkingsgroep van 25 000-40 000 personen kunnen bedienen. 

Daarnaast wordt de vorming van grotere eenheden, hoofdeenheden, bestaande 
uit een aantal basiseenheden nodig geacht. De basiseenheden hebben behoefte aan 
begeleiding en advies door deskundigen die alleen in een grotere eenheid beschik-
baar kunnen komen. Verder is een grotere eenheid nodig voor het inbouwen van 
management en een ondersteunend apparaat. De werkterreinen van de hoofd-
eenheden kunnen worden afgestemd op de te vormen gewesten, waarbij in enkele 
zeer grote gewesten meer dan een hoofdeenheid gevormd kan worden. 

Waar de wijkverpleegkundige deel gaat uitmaken van teams in gezondheids-
centra, zal haar positie binnen haar eigen organisatie beïnvloed worden. Deze 
wijkverpleegkundige zal een ander werk- en relatiepatroon krijgen door het functio-
neren binnen een samenwerkingsverband met andere eerstelijnswerkers. De steun 
die zij ondervindt vanuit de eigen organisatie zal meer begeleidend dan leidend, 
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meer adviserend en minder dirigistisch van karakter moeten zijn. Het behoud van 
een eigen ondersteunende organisatie voor de wijkverpleegkundige, waarop zij als 
het ware kan terugvallen, wordt vooralsnog wenselijk en nodig geacht. 

Er zijn veel vacatures voor wijkverpleegkundigen, waarin voorzien wordt door 
aanstelling van verpleegkundigen zonder de opleiding maatschappelijke gezond-
heidszorg. Daarnaast is gebleken, dat vrij veel gediplomeerde verpleegkundigen 
na hun opleiding geen betrekking als wijkverpleegkundige aanvaarden. 

In deze situatie kunnen financiële factoren een rol spelen, bij voorbeeld het 
salarisniveau en de rechtspositie, maar daarnaast schijnen ook de ongunstige werk-
omstandigheden een rol te spelen. Betreffende de klachten van financiële aard is 
nader onderzoek en overleg gewenst, om te bezien in hoeverre de klachten gerecht-
vaardigd zijn en om eventueel voorstellen te doen voor herziening van bestaande 
regelingen. 

Het werk van de kruisverenigingen is aanvankelijk gefinancierd uit contributies 
en retributies van de leden. Daarnaast zijn in de loop der jaren Rijk, provincie en 
gemeente gaan subsidiëren. Het gevolg is een financiering uit verschillende bron-
nen. In 1972 kostte het werk der kruisverenigingen, exclusief de kraamzorg, 
rond 250 min., welk bedrag bijeen werd gebracht uit: 

overheidsbijdragen: Rijk 35 pet. 
provincie 5 pet. S 60 pet. 
gemeente 20 pet. 1 

particuliere bijdragen: contributies 25 pet. 
overige inkomsten 15 pet. 

Deze historisch gegroeide wijze van financiering dient opnieuw in overweging 
te worden genomen. Als nadelen van de huidige situatie zijn te noemen, dat iedere 
subsidiënt eigen grondslagen hanteert en dat de totale financiering moet komen 
uit bijdragen waarover de verschillende financiers los van elkaar beslissen. 

Bij de kruisverenigingen leeft sterk de wens naar één sluitend financierings-
stelsel. In de in februari 1973 door de Tweede Kamer aanvaarde motie-Veder-
Smit c.s.x) wordt gevraagd om een bij een plan voor herstructurering behorende 
financieringsregeling bij voorkeur in de vorm van een wettelijke regeling. 

Door de historische ontwikkeling, in de vorm van verenigingen met leden, die 
contributie betalen, is de financiering van dit werk tot dusverre buiten het kader 
van de sociale verzekering gebleven. Zodoende wordt wel de eerstelijnsgezond-
heidszorg van huisartsen in dit kader gefinancierd maar niet de zorg verleend 
door de wijkverpleegkundigen. 

Overeenstemming bestaat over de gedachte om ook het werk der kruisvereni-
gingen in het kader van de sociale ziektekostenverzekering te gaan financieren. 
De ondergetekende meent, dat dit ook overeenstemt met de in het hoofdstuk 
financiering van deze nota uiteengezette zienswijze. 

Echter reeds op kortere termijn dienen wegen te worden gevonden om de 
financiering te verbeteren en de herstructurering te bevorderen. Voor het jaar 1974 
zijn reeds gelden op de begroting uitgetrokken voor de optrekking van het 

40 pet. 

J) Zie bijlage 2. 
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subsidiepercentage van hoofdwijkverpleegkundigen van 55 pet. tot 75 pet. en voor 
de aanstelling van een aantal administrateurs bij hoofdeenheden op 100 pet. basis. 
Bezien zal moeten worden op welke wijze hiervoor reeds op kortere termijn de 
nodige middelen ter beschikking kunnen komen. 

De huidige financiering der kruisverenigingen is gebaseerd op subsidiëring van 
instellingen op een basis gerelateerd aan (subsidiabele) personeelslasten, terwijl 
het financieringsstelsel in de huidige sociale verzekering is gebaseerd op betaling 
van verrichtingen. Dit vraagstuk vraagt een principiële standpuntbepaling ten aan-
zien van de op te stellen nieuwe sociale verzekeringswetgeving. 

7.2. Geestelijke gezondheidszorg 

7.2.1. Inleiding 

Er is een groeiende belangstelling voor de geestelijke gezondheidszorg. 
In die toegenomen aandacht zitten elementen van kritiek en van hoop op ver-

nieuwing. 
De geestelijke gezondheidszorg is een eigenstandige zorg naast de somatische 

gezondheidszorg, waarmee het overigens onverbreekbare relaties heeft. Maar tevens 
geldt, dat geestelijke gezondheidszorg door verscheidene departementen wordt 
behartigd, die elk verantwoordelijkheid dragen voor een historisch gegroeid deel 
van die zorg. Ter illustratie kunnen worden genoemd: de kinderbescherming, de 
reclassering en de zorg voor psychisch gestoorde delinquenten (Justitie), de be-
jaarden en de gehandicaptenzorg, de psychohygiëne en psychosociale hulpverle-
ning, de jeugdgezondheidszorg, de (sociale) revalidatie etc. (deels Volksgezond-
heid en deels CRM). Deze soorten van zorg vereisen, ten behoeve van de patiënt 
resp. cliënt, goede functionele relaties tussen dienstverlenende en beleidsvormende 
instanties. 

Daarom is de ondergetekende ingenomen met het feitelijk samenvallen van de 
discussie over de structuur van de gezondheidszorg, zoals door middel van deze 
nota werd nagestreefd, met die over de harmonisatie van welzijnswetgeving en 
•beleid. 

Het echelonneringsbegrip heeft voor de geestelijke gezondheidszorg slechts 
beperkte betekenis. Een „eigen" eerste echelon heeft de geestelijke gezond-
heidszorg niet; wel zullen aspecten van de geestelijke gezondheidszorg steeds meer 
worden ingebouwd in het eerste echelon. Hooggespecialiseerde voorzieningen 
bestaan op zich evenmin. Binnen sommige organisaties lopen de echelons in 
termen van mate van specialisatie dooreen. 

Dit is op zich zelf geen bezwaar. Wanneer echter planning volgens functionele 
maatstaven zal gaan plaatsvinden, dan moeten in ieder geval de functies duidelijk 
worden onderscheiden. 

7.2.2. De ambulante geestelijke gezondheidszorg 

In de ambulante geestelijke gezondheidszorg zijn naast de vrij-gevestigde 
psychiaters een groot aantal instellingen werkzaam zoals medisch-opvoedkundige 
bureaus, sociaal-psychiatrische diensten, jeugdpsychiatrische diensten, instituten 
voor (medische) psychotherapie enz. 

Naast deze instellingen zijn er lokaal of regionaal op dit terrein nog andere 
instellingen werkzaam onder wat afwijkende namen en soms met een wat andere 
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opzet, terwijl ook een aantal instellingen op het terrein van de maatschappelijke 
dienstverlening werkzaamheden verrichten, die nauw verwant zijn met de geeste-
lijke gezondheidszorg. 

De grootte van de instellingen en de aard en de omvang van de werkzaamheden 
hiervan vertonen veel variatie en zijn tevens onder invloed van lokale omstandig-
heden en nieuwere inzichten sterk fluctuerend. Doublures en overlappingen ten 
aanzien van zowel het dienstenpakket als het werkterrein van iedere instelling zijn 
eerder regel dan uitzondering. Het hele veld is sterk in beweging. 

In de afgelopen jaren zijn vele rapporten en studies verschenen die zich bezig-
houden met o.m. de reorganisatie van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. 
In de Nota betreffende de geestelijke gezondheidszorg van 30 november 1970 
en het daarbij gevoegde advies van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid 
werd een beschrijving gegeven van onder meer de ambulante geestelijke gezond-
heidszorg. In deze paragraaf zal getracht worden op basis van de gedachten-
ontwikkeling van de afgelopen jaren de uitgangspunten van een duidelijk profiel 
van de ambulante geestelijke gezondheidszorg te schetsen. Het model van het 
regionale instituut voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (riagg) zal daarbij 
centraal staan. 

De riagg's zullen moeten functioneren in het kader van de gewestelijke structuur 
van de gezondheidszorg. 

Binnen de riagg's zal de ambulante hulpverlening moeten worden geïntegreerd 
en zullen nieuwe functies kunnen worden ontwikkeld zoals: consultatie voor het 
eerste echelon, preventieve en psychohygiënische activiteiten en het verzorgen van 
de communicatie met de intramurale zorg, de maatschappelijke dienstverlening en 
de samenleving als geheel. 

Ten aanzien van de in de aanvang van deze paragraaf genoemde vrij-gevestigde 
psychiaters, staat de ondergetekende het volgende voor. Deze groep omvat psy-
chiaters in de particuliere praktijk en in poliklinieken (al of niet verbonden aan 
algemene of psychiatrische ziekenhuizen). Zij nemen derhalve deel aan de ambu-
lante dienstverlening waarbij hun werkzaamheden een zekere overlapping met 
onder andere de sociaal-psychiatrische diensten vertonen, naast de complementaire 
functie die ze vaak ten opzichte van elkaar hebben. Deze omstandigheden maken 
het doelmatig hen in de riagg's te integreren. Tevens pleit hiervoor dat zij evenals 
andere specialisten voor consultatie kunnen worden ingeschakeld, hetgeen ook een 
functie van de riagg's zal zijn. Ook voor de hieronder te noemen tweede doel-
stelling van de riagg's is een integratie met genoemde beroepsgroep onmisbaar. 

In het navolgende zal door middel van een aantal doelstellingen aangegeven 
worden waarom de totstandkoming en goede functionering van de riagg's nood-
zakelijk is. 

Een eerste doelstelling is gebaseerd op het feit, dat zeer velen in de samenleving 
psychiatrische problemen hebben, vaak van complexe aard en dat de traditionele 
gezondheidszorg de mensen die zich tot haar wenden niet voldoende kan helpen. 
Het is daarom noodzakelijk, dat instellingen voor ambulante geestelijke gezond-
heidszorg door het toepassen van nieuwe werkwijzen, door benadering van groepen 
en sociale systemen (bedrijven, scholen e.d.), door voorlichting, door het geven 
van consultatie, door psychohygiënische activiteiten, door inschakeling van mede-
helpers (non-professionals), kortom door een breed scala van activiteiten deze 
problematiek aanvatten. 
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Een tweede doelstelling voor de oprichting van riagg's is, dat in een niet te 
groot gebied een bepaalde instelling de verantwoordelijkheid op zich dient te 
namen voor de gehele ambulante geestelijke gezondheidszorg en het boven aan-
gegeven brede takenpakket daar dient aan te bieden. 

Deze uitgangsstelling past geheel in het in deze nota beschreven streven om de 
gezondheidszorg gewestelijk te organiseren. Om de regionalisatiegedachte te 
realiseren is het nodig dat voor iedere instelling een werkgebied wordt aangewezen 
waarbinnen zij verantwoordelijk is voor de hulpverlening. Deze aanwijzing moet 
bindend zijn voor de instelling, in zoverre, dat zij alleen binnen het werkgebied 
werkzaamheden verricht. De aanwijzing behoeft daarentegen niet bindend te zijn 
voor de patiënt/cliënt in die zin dat deze gehouden is zich voor advies of hulp 
te wenden tot de riagg's binnen het gewest waar hij woont. 

Een derde doelstelling is, dat alleen instellingen met een voldoende aantal 
medewerkers in staat kunnen worden geacht het gevarieerde takenpakket van 
onderzoek, behandeling, begeleiding, voorlichting, advisering, e.d. kwalitatief en 
kwantitatief op bevredigende wijze uit te voeren. 

Laatste doelstelling is dat het gewenst moet worden geacht, dat de riagg's 
betrokken worden bij het onderzoek naar de sociale en ruimtelijke factoren die 
van invloed zijn op de psychische gezondheid. Door middel van registratie en 
gericht onderzoek zullen gegevens hierover worden verzameld. Deze zullen een 
onderbouwing moeten leveren voor de actie die wordt ondernomen om de 
sociale en ruimtelijke factoren te beïnvloeden. Deze kunnen liggen op het terrein 
van arbeidssituaties, de woonsituatie, het gehele complex van milieuhygiëne, 
minderheidsgroepen, problemen van afwijkend gedrag, de gevolgen van bepaalde 
maatregelen van de lokale overheid enz. Uiteraard zal deze doelstelling het beste 
kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met andere instellingen uit de 
welzijnszorg. 

De gedachte van regionalisatie en de vorming van multifunctionele instellingen 
vindt over het algemeen in voldoende mate weerklank. Daarom is het nodig nu 
stuurmechanismen te ontwikkelen voor de realisering. 

De ondergetekende is voornemens om op korte termijn onder meer door middel 
van overleg met andere daarbij betrokken departementen en met de maatschappe-
lijke organisaties tot een regionalisatie van de ambulante geestelijke gezondheids-
zorg te komen. Uiteraard kan het gevolg daarvan zijn dat in het aangegeven 
model zekere wijzigingen worden aangebracht. De hoofdlijnen evenwel zijn zo 
duidelijk, dat de ondergetekende meent dat een betere financiële regeling kan 
worden ontworpen die de totstandkoming van de riagg's stimuleert. Wanneer te 
zijner tijd de gezondheidszorg gewestelijk is geïntegreerd, zullen de geregiona-
liseerde (intra- en extramurale) g.g.z.-instellingen daarin worden ingepast. 

7.2.3. Intramurale psychiatrische voorzieningen 

De intramurale voorzieningen die voor een geïntegreerde hulpverlening binnen 
een omschreven gebied de noodzakelijke elementen vormen, zijn het psychiatrische 
ziekenhuis en de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. 

Daarnaast zijn er voorzieningen voor psychisch gestoorde bejaarden. 
Hoewel de laatste jaren het aantal intramurale voorzieningen voor psychisch 

gestoorde bejaarden is toegenomen, is dit nog steeds onvoldoende. Het gevolg is 
dat een groot aantal van deze mensen of niet wordt opgenomen, of in onvolwaar-
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dige voorzieningen verblijft. In de komende jaren zal echter een groot aantal 
nieuwe inrichtingen, dat thans in aanbouw is, in gebruik kunnen worden genomen. 

Tevens zullen de mogelijkheden voor psycho-geriatrische observatie en diag-
nostiek bij de ziekenhuizen systematisch moeten worden uitgebreid. Ook ontbreekt 
het aan ambulante voorzieningen, terwijl de mogelijkheden tot gedeeltelijke opne-
ming (dag- resp. avondbehandeling c.q. opneming gedurende de nacht) nog te 
kort schieten. In deze situatie zal met voortvarendheid verbetering moeten worden 
gebracht, wil een belangrijk en steeds groeiend deel van de bevolking voor wat 
deze zorg betreft niet tussen wal en schip vallen. 

In beginsel zou ieder algemeen ziekenhuis een psychiatrische afdeling dienen 
te hebben. De psychiatrie is een specialisme naast andere zoals bijv. chirurgie en 
interne geneeskunde. 

De functie van een paaz kan worden omschreven als diagnostisering en kort-
durendc behandeling van psychiatrische patiënten, alsmede consultatie naar de 
overige afdelingen van het ziekenhuis. De mogelijkheden tot gedeeltelijke opneming 
(dagbehandeling e.d.) in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis 
dienen te worden uitgebreid. 

Realisering van psychiatrische afdelingen is mogelijk door: 

- het stellen van normen met betrekking tot de opzet van psychiatrische afdelingen, 
waarbij het accent ligt op een multidisciplinaire staf, een therapeutisch milieu 
en aparte ruimtelijke voorzieningen; 

- bepaling van de minimum- en maximumcapaciteit van een psychiatrische afde-
ling (20-40 bedden); 

- het opstellen van een spreidingsplan op basis van een behoefte van 0,2-0,3°/0o; 
- het stimuleren van samenwerkingsverbanden met s.p.d.'n en psychiatrische zie-

kenhuizen binnen een gewestelijk kader. 

De intramurale zorg, zoals deze door de psychiatrische ziekenhuizen geboden 
kan worden, zou door een gelijkmatige spreiding van deze ziekenhuizen - een 
spreiding die bepaald wordt door geografische afstand en bevolkingsdichtheid, 
door rurale en urbane gebieden - beter tot haar recht kunnen komen. 

De huidige situatie is evenwel zo, dat de psychiatrische ziekenhuizen, onregel-
matig verspreid, in bepaalde gebieden rijkelijk vertegenwoordigd zijn en in andere 
gebieden met een gelijk inwoneraantal, niet voorkomen. Dit leidt plaatselijk tot 
grotere afstanden dan gewenst is. 

Psychiatrische hulpverlening in al haar facetten moet verleend kunnen worden 
op niet al te grote afstand - noch geografisch, noch psychologisch - van het milieu 
van de hulpzoekende. 

Gedeeltelijke opneming, in de betekenis van behandeling en verpleging overdag 
of 's-avonds en 's-nachts, verdient derhalve de voorkeur boven opneming voor 
dag en nacht. 

Het beleid ten aanzien van psychiatrische ziekenhuizen dient gedifferentieerd 
te zijn. Bij de vernieuwingen die in deze sector van de g.g.z. dringend dienen te 
worden doorgevoerd is een aantal aspecten te onderscheiden dat met elkaar in 
overeenstemming moet worden gebracht. 

Zo zal de noodzakelijke vernieuwing niet mogen leiden tot uitbreiding van het 
beddenaantal. 
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De noodzakelijke sanering/verkleining en gedeeltelijke - soms totale - nieuw-
bouw van psychiatrische ziekenhuizen verlangt een beleid dat als doelstelling heeft 
een betere spreiding en een kwaliteitsverbetering van de intramurale hulpverlening. 
Wat dit laatste betreft moet daarbij bijzondere aandacht worden geschonken aan 
de zgn. verblijfspatiënten. 

De ondergetekende beseft dat het beleid ten aanzien van de intramurale geeste-
lijke gezondheidszorg voor een aantal specifieke problemen staat. Enerzijds immers 
dwingen de te sterk gestegen kosten in de gezondheidszorg tot bezuiniging, ander-
zijds moet de geestelijke gezondheidszorg een aanmerkelijke achterstand inhalen, 
hetgeen bij bepaalde onderdelen zeker kostenverhogend zal werken. Ten einde 
tot een evenwichtig beleid te geraken is de ondergetekende voornemens de vol-
gende maatregelen gelijktijdig en onderling afgestemd te treffen: 

- vermindering van het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen tot l , 5 0 / 0 0 ; 
bij eventuele nieuwbouw wordt een capaciteit van 250 a 300 bedden aange-
houden; 

- voorrang te verlenen aan sanering en renovatie van bestaande voorzieningen 
boven het bouwen van nieuwe instituten, voor zover dit past in het kader van 
het streven naar beddenvermindering, verkleining van te grote ziekenhuizen en 
betere regionale spreiding; of de algemene ziekenhuizen hierbij een rol kunnen 
spelen moet van geval tot geval worden bezien; 

- de kwaliteit op te voeren door, binnen het kader van een gesaneerde en inge-
krompen hulpverlening, grotere aandacht voor de patiënt (hetgeen neerkomt 
op gemiddeld meer personeelsleden per patiënt dan thans het geval is) o.m. 
ter voorkoming van chroniciteit; 
één en ander te begeleiden door wetenschappelijke evaluatie; 

- stimulering van alternatieven zoals zgn. tussenvoorzieningen (hostels en sluis-
internaten), crisiscentra en mogelijkheden voor dag- resp. avondbehandeling: 

- betere regionale samenwerking met andere voorzieningen; 
op korte termijn dienen - voor zover nog niet aanwezig - daartoe overleg-
situaties te worden gecreëerd, welke zodanig zijn gestructureerd dat ze, binnen 
het kader van de algemene beleidslijnen, regels voor onderlinge samenwerking 
kunnen opleggen. 

7.2.4. Intramurale voorzieningen voor zwakzinnigen 

Vooral bij de zwakzinnigenzorg komt de behoefte naar voren aan goede samen-
werkingsrelaties met voorzieningen welke vallen onder de beleidsverantwoorde-
lijkheid van verschillende departementen, nl. Onderwijs, Justitie, Sociale Zaken, 
CRM en Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

Harmonisatie van wetgeving en beleid van deze departementen is voor de zwak-
zinnigenzorg van groot belang. 

Zowel voor de totstandkoming van de diverse voorzieningen - hetzij intra-
muraal, hetzij extramuraal - als voor de indicatiestelling is een geïntegreerd beleid 
noodzakelijk. De optimale capaciteit van zwakzinnigeninrichtingen kan naar de 
huidige inzichten worden gesteld op pl.m. 500 bedden. 

Een inzicht op korte termijn en een bijdrage tot regionalisatie, specialisatie en 
differentiatie kan worden geleverd door een systeem van centrale aanmelding, 
urgentiebepaling en differentiatie naar categorieën, zoals dit in de provincie Zuid-
Holland reeds functioneert voor planning en opneming in inrichtingen voor zwak-
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zinnigen (het zgn. centrale wachtlijst project). Uitbreiding van dit systeem zal 
nodig zijn in twee richtingen: 

- kwantitatief door uitbreiding over het gehele land (reeds in gang); 
- kwalitatief door uitbreiding naar diverse categorieën van voorzieningen. 

Reeds is komen vast te staan dat er in enkele streken (b.v. Noord-Holland en 
de Noordoostelijke provincies) nog onvoldoende capaciteit aan inrichtingsplaatsen 
aanwezig is. Hierin zal op korte termijn moeten worden voorzien. 

In dit hoofdstuk werden de grote lijnen aangegeven voor de noodzakelijke her-
structurering van de geestelijke gezondheidszorg. Voor een meer uitvoerige uiteen-
zetting moge verwezen worden naar de onlangs aangeboden Nadere Nota over 
enkele aspecten van de geestelijke volksgezondheid. 

7.3. Algemene ziekenhuizen 

7.3.1. Planning 

Reeds eerder in deze nota is er op gewezen, dat de intramurale gezondheids-
zorg, en met name dan de algemene ziekenhuizen, door een aantal oorzaken in 
het verleden ten opzichte van de overige sectoren te veel nadruk heeft gekregen. 
Te eenzijdig werd de nadruk gelegd op de specialistische intramurale zorg, mede 
ten koste van de extramurale voorzieningen. Deze scheefgroei zal in de komende 
jaren rechtgetrokken moeten worden. De intramurale sector zal afgeremd en 
afgebouwd moeten worden met een gelijktijdige versterking van het eerste 
echelon. In de komende jaren zal de beddencapaciteit van de algemene ziekenhui-
zen geleidelijk aan teruggebracht moeten worden tot de zgn. 4°/0o norm. 

De Wet Ziekenhuisvoorzieningen vormt het instrument om een doelmatige 
planning van de nog te realiseren voorzieningen te bereiken. Een voorgenomen 
wijziging van deze wet zal het ook mogelijk maken, niet meer noodzakelijke 
ziekenhuizen of delen daarvan te sluiten, hetgeen met het oog op de noodzakelijke 
herstructurering zeer urgent geacht moet worden. 

Bovendien is het wenselijk enige wijzigingen van deze wet voor te stellen verband 
houdende met nieuwere inzichten in de planning. De noodzaak van voortdurende 
herziening en aanpassing aan gewijzigde omstandigheden en inzichten is namelijk 
inmiddels duidelijk gebleken. Met andere woorden planning is een steeds voort-
gaand proces en één afgerond landelijk ziekenhuisplan moet niet per se worden 
nagestreefd. De wettekst zal daaraan moeten worden aangepast. 

Van de huidige Wet Ziekenhuisvoorzieningen is tot dusverre in feite alleen 
de overgangsregeling van kracht, neergelegd in artikel 29. Aangezien een snelle 
verdere invoering van deze wet gewenst is, met name ten behoeve van de rechts-
zekerheid, kunnen op korte termijn wijzigingsvoorstellen worden verwacht. 

Daarin zal dan nader gestalte worden gegeven aan de opvatting dat de planning 
een continu proces is. De vaststelling van één totaal landelijk ziekenhuisplan op 
één bepaald moment zal in deze gedachte geen voorwaarde zijn voor verdere 
invoering van deze wet. Tevens kan in een zodanige wetswijziging de mogelijkheid 
worden opgenomen, om - met de nodige waarborgen - tot sluiting van een be-
paalde inrichting te verplichten. 

In overweging is voorts de eventuele wenselijkheid van een wettelijke regeling 
der zogenaamde hertoetsing van toestemmingen in bouwinitiatieven. 
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Het belangrijkste adviesorgaan ten aanzien van de uitvoering van deze wet, 
het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, heeft de ondergetekende reeds enige 
tijd geleden het zogenaamde rapport „Korte Termijn" aangeboden. 

Hoewel de hierin neergelegde criteria er in beginsel op gericht zijn te voor-
komen dat op de korte termijn noodzakelijke beslissingen een toekomstige 
planning doorkruisen, zullen een aantal onderdelen van dit advies ook voor de 
langere termijn betekenis bezitten en mede een basis kunnen vormen voor verdere 
invoering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. 

De onderlinge afstemming van de voorzieningen op elkaar zal binnen het gewest 
plaats moeten en kunnen vinden. 

Door middel van overleg en samenwerking en zonodig door middel van bestuur-
lijke maatregelen zal systematisch samenspel tussen de verschillende intramurale 
voorzieningen onderling en met de in het verzorgingsgebied aanwezige extra-
murale voorzieningen bereikt moeten worden. Langs deze weg zal ook een goede 
doorstroming tussen de verschillende soorten voorzieningen - b.v. ziekenhuizen -
verpleeghuis - bejaardenoord - kunnen worden bereikt, die tevens zal leiden tot 
een efficiënte aanwending van de schaars beschikbare middelen en mankracht. 

Zoals reeds gezegd, vereist de uitbouw van het voorgestane geïntegreerde pakket 
van intra- en extramurale voorzieningen in regionaal verband nauwe samenwer-
king tussen de vele werkers in de gezondheidszorg. 

Deze zal onder meer in de vorm van geïnstitutionaliseerd overleg plaats moeten 
vinden, terwijl de afspraken schriftelijk moeten worden vastgelegd. Van overheids-
wege zullen bepaalde regels voor dit samenspel moeten worden verstrekt. Te 
denken valt hier b.v. aan een gecentraliseerd ontslag- en opnemingsbeleid per 
regio. 

Wat de superspecialismen betreft is het, gezien het betrekkelijk zeldzame voor-
komen van ziektegevallen die voor superspecialistische behandeling in aanmer-
king komen, en gezien de dikwijls zeer hoge kosten verbonden aan een dergelijke 
behandeling, noodzakelijk de verspreiding van deze superspecialismen over de 
ziekenhuizen te organiseren. In de meeste gevallen zullen de academische zieken-
huizen in de bovenregionale behoefte aan superspecialistische behandeling kunnen 
voorzien. 

Naast deze bovenregionale taken vervult het academisch ziekenhuis in de 
gezondheidszorg een functie als regionaal topziekenhuis. 

Te zamen met de algemene ziekenhuizen in de regio voorziet het academisch 
ziekenhuis in de behoefte aan hulpverlening. Voor de specifieke taken die het 
academisch ziekenhuis vervult ten aanzien van onderwijs en onderzoek, beschikt 
het over een beddenbestand, dat te zamen met dat van andere ziekenhuizen op 
grond van affiliatie-overeenkomsten ter beschikking staat voor opleidingsdoel-
einden, althans voor zover de belangen van de patiënten dat toelaten. 

Bij de opbouw van de landelijke en regionale ziekenhuisplanning zullen de 
functies die het academisch ziekenhuis vervult, zowel in het regionaal bepaalde 
tweede echelon als in het bovenregionale superspecialistische kader, in aanmerking 
moeten worden genomen. Juist om de samenhang tussen de voorzieningen tot 
stand te brengen worden de plannen voor de nieuw te bouwen academische zieken-
huizen thans aan het College voor Ziekenhuisvoorzieningen voorgelegd. Het 
spreekt welhaast vanzelf, dat de planning van het aandeel van de academische 
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ziekenhuizen in de gezondheidszorg geschiedt in nauw overleg met het Depar-
tement van Onderwijs en Wetenschappen. 

7.3.2. Het functioneren van de individuele inrichtingen 

De stichting is de meest gebruikelijke rechtsvorm van een ziekenhuis. Daar-
naast komt ook de vereniging voor, terwijl een aantal inrichtingen door Rijk, 
provincie of gemeente wordt beheerd. 

Binnen de grenzen van wettelijke voorschriften en statuten heeft het bestuur 
een grote vrijheid van handelen. 

De thans geldende wettelijke regelingen geven onvoldoende mogelijkheden tot 
beheersing van het bestuursbeleid en het afleggen van rekening en verantwoording 
van het bestuur aan de gemeenschap. 

In de historische ontwikkeling van charitatieve verpleeginrichting tot medisch 
behandelingscentrum heeft zich de positie van de artsen-specialist in het ziekenhuis 
drastisch gewijzigd. De medische staf als orgaan van deze artsen heeft een zeer 
belangrijke invloed gekregen op de gang van zaken in het ziekenhuis. Ook het 
management van het ziekenhuis is in de loop der jaren steeds belangrijker gewor-
den. Het aantal directieleden en administratief personeel is dan ook sterk toege-
nomen. 

In de jongste periode gaan steeds meer stemmen op om de gehele werkgemeen-
schap, dus ook de verpleging, het paramedisch personeel en anderen in een be-
paalde vorm te laten meetellen in de organisatiestructuur. 

Het bovenbeschreven organisatiemodel blijkt in het functioneren steeds meer 
moeilijkheden op te leveren. De problemen die optreden hebben meestal een 
complexe relationele oorzaak. Knelpunten die naar voren treden liggen op het 
terrein van o.a. de autonomie van het bestuur, de toenemende beleidsvorming 
bij de directie, de mate van zeggenschap van de medische staf en de rechtspositie 
van artsen-specialist, verpleegkundigen en patiënten. De ondergetekende hecht 
daarom zeer aan de doelstellingen van het recent gestarte onderzoek van prof. 
Maijer te Nijmegen. Dit onderzoek naar de meest geschikte juridische ordening 
van sociale structuren en verhoudingen in het ziekenhuis zal mogelijk boven-
genoemde knelpunten helpen oplossen. 

Overigens is het onvermijdelijk dat op den duur wettelijke maatregelen ten 
aanzien van het beheer van gezondheidsvoorzieningen tot stand komen. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 

J. P. M. HENDRIKS. 
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Zitting 1973-1974 - 12 6 0 0 BIJLAGE I 

RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1974 

NOTA OVER DE TOESTAND VAN 'S RIJKS FINANCIËN 
(Miljoenennota 1974) 

Motie van het lid Andriessen c.s. 

Nr. 19 

Voorgesteld 11 oktober 1973. 

De Kamer, 

van oordeel, dat het welzijnsbeleid dat door verschillende departementen wordt 
gevoerd en reeds tot uitdrukking komt in een reeks gesubsidieerde welzijnsvoorzie-
ningen, dringend behoefte heeft aan een algemeen wettelijk kader; 

van mening, dat een goede waarborg voor een samenhangend welzijnsbeleid 
kan worden gevonden in een wetgeving, die de gezamenlijke grondslagen van dit 
gedifferentieerd beleid regelt; 

tevens van mening, dat de urgentie van de totstandkoming van deze gezamen-
lijke beleidsuitgangspunten thans van dien aard is geworden dat alle deelwet-
geving van de verschillende departementen op deze terreinen aan de gezamenlijke 
beleidsuitgangspunten behoort te worden getoetst; 

nodigt de Regering uit de voorbereiding van deelwetgeving van de verschil-
lende departementen die welzijnsvoorzieningen subsidiëren in de tijd zodanig 
te doen verlopen dat de resultaten van de discussie omtrent de centrale uit-
gangspunten van beleid aan de hand van de door de Regering toegezegde nota 
„Knelpunten welzijnswetgeving" hun uitwerking kunnen hebben op de toekom-
stige wetgeving inzake welzijnsbeleid, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ANDRIESSEN 

AANTJES 

KRUISINGA. 



Zitting 1972-1973 - 12 0 0 0 BIJLAGE II 

RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1973 

HOOFDSTUK XVII - VOLKSGEZONDHEID EN 
MILIEUHYGIËNE 

Motie van het lid Veder-Smit c.s. 

Nr. 11 

Voorgesteld 14 februari 1973. 

De Kamer, 

overwegende, dat versterking van de extramurale gezondheidszorg nood-
zakelijk is; 

gezien het feit, dat het werk van de kruisverenigingen in de extramurale 
gezondheidszorg een zeer belangrijke plaats inneemt; 

van oordeel, dat herstructurering van deze vorm van gezondheidszorg, onder 
meer door nauwere samenwerking en schaalvergroting, urgent is; 

dat tevens een versteviging van de financiële basis der kruisverenigingen tot 
stand dient te worden gebracht; 

verzoekt de Regering: 

a. in overleg met de Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen te 
komen tot een plan voor herstructurering van het kruiswerk, alsmede van de van 
de kruisverenigingen uitgaande z.g. specifieke diensten; 

b. een daarbij behorende financieringsregeling te ontwerpen, bij voorkeur in 
de vorm van een wettelijke regeling; 

c. dit plan met de financieringsregeling op zo kort mogelijke termijn aan de 
Kamer over te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

VEDER-SMIT 

HEIJMANS 

VAN LEEUWEN 

TILANUS 
VAN VEENENDAAL-VAN MEGGELEN. 


