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Dring verspilling in zorg terug door de verschillende belangen te verbinden
Bart Berden en Gert Westert 

VVan oudsher wordt het verbeteren 
van zorg gelijkgesteld aan het 
verhogen van kwaliteit. Dat gaat 
vrijwel altijd over méér zorg, of 

het nou om een nieuw geneesmiddel of 
een verbeterde ingreep gaat. Deze groei 
bedreigt echter de betaalbaarheid van de 
zorg en wordt in het Westen als een groot 
probleem beschouwd.

Er is eensgezindheid over de oplos-
sing: het terugbrengen van nutteloze 
zorg, van ingrijpen dat niets toevoegt. 
Divers onderzoek laat zien dat ruim een 
kwart van de huidige zorg — onderzoek 
en behandeling — onnodig is. Dat be-
strijden levert veel geld op en schaadt 
niemand. Veel verder dan het uitwisse-
len van vergezichten met in de hoofdrol 

het terugdringen van de verspilling ko-
men we echter niet. 

Patiënten hebben te hoge verwach-
tingen van wat zorg vermag. Het maken 
van onderscheid tussen wat kan en wat 
noodzakelijk is, valt hen zwaar. De ver-
wachtingen moeten getemperd worden, 
en dat gaat de zorgprofessional en de 
zorginstelling niet makkelijk af. Zij zijn 
gericht op handelen, en bovendien kost 
het ontraden van handelen tijd. Tijd die 
niet vergoed wordt. 

Daarmee ontbreekt de financiële prik-
kel voor artsen. Zij worden betaald voor 
volume; minder zorg betekent minder 
omzet. Maar ook voor patiënten, die 
een jaarpremie en een eigen bijdrage 
betalen, ontbreekt de financiële prikkel. 
Inzage in wat hun behandeling kost is 
voor patiënten niet meer belangrijk. De 

zorgverzekeraar maakt zich niet populair 
door zorg niet te vergoeden. Patiënten 
voelen dat als onrecht en gaan op zoek 
naar een verzekeraar die wél betaalt.

De logica van de theorie staat tegen-
over de weerbarstigheid van de praktijk. 
Alleen door de belangen van de drie 
belangrijkste spelers te verbinden kan 
verspilling in de zorg met succes worden 
teruggedrongen.

Allereerst de patiënten: die moeten 
meer dan voorheen worden betrokken 
bij hun zorg. Ze krijgen niet alleen infor-
matie over opties en alternatieven, maar 
ook over de kosten. En, onvermijdelijk: 
ze moeten gaan betalen voor onnodige 
zorg. Artsen moeten overbodige zorg ook 
als hun probleem beschouwen, want 
die is niet in overeenstemming met hun 
beroepseed. Zij moeten worden betaald 

voor de kwaliteit van de zorg en niet voor 
het volume, zoals nu het geval is. Een me-
thode om dat te doen is het invoeren van 
‘kijk- en luistergeld’, waarbij een fair ta-
rief wordt gerekend voor besteedde tijd. 
Bijvoorbeeld als de huisarts aan de pati-
ent uitlegt waarom doorverwijzing naar 
een specialist niets toevoegt. De derde 
partij tenslotte zijn de zorgverzekeraars: 
als zij gezamenlijk kiezen voor deze aan-
pak, vervalt het concurrentienadeel. Dan 
kunnen zij de door hen vaak aangehaal-
de maatschappelijke verantwoordelijk-

heid waarmaken. Daarbij moeten ze ook 
(per gebied) inzichtelijk maken welke 
zorg wordt verleend, tegen welke kosten 
en wat het concreet oplevert. Dan kan 
een discussie worden gevoerd op basis 
van feiten en cijfers. 

Het uitbannen van verspilling is alles-
behalve simpel, maar op deze wijze niet 
onmogelijk. De noodzaak is groter dan 
ooit, want de zorgkosten bedreigen de 
houdbaarheid van het stelsel. Daarmee 
is ook de kans op slagen groter dan ooit.
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