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Herstrukturering gezondheidszorg    

Dekker; uitgerekend vrouwen  

De plannen van de kommissie Dekker voor de gezondheidszorg betekenen niet veel 

goeds. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Een (met 15 procent) uitgekleed zieken-

fondspakket, duur bijverzekeren, nominale premies (vaste, voor iedereen gelijke be-

dragen), eigen risiko, specialistengeeltje en wat al niet meer. Er is dus alle reden tot 

verzet. Voor vrouwen geldt dat in het bijzonder. 

huisarts worden voorgeschreven, hoort 
ook de anti- konceptiepil; een van de 
meest voorgeschreven medicijnen. Het 
feit dat de pil in het ziekenfondspakket 
is opgenomen, heeft de preventie in 
Nederland op een hoog plan gebracht. 
Wij zien geen enkele reden om dit weer 
terug te draaien en weer grotere ri-
sikoos te gaan kreëren op ongewenste 
zwangerschap met alle gevolgen van-
dien. Er is eerder reden om andere anti-
konceptiemiddelen - zoals kondooms - 
óók in het pakket op te nemen. 
De reageerbuisbevruchting is momen-
teel in een experimenteel stadium en 
nog geen struktureel onderdeel van het 
ziekenfondspakket. Zonder in te gaan 
op de diskussies rondom reageerbuis-
bevruchting vinden wij het onjuist als 
alleen een élite van deze voorziening 
gebruik kan maken. Ook bij reageer-
buisbevruchting is de risiko-groep be-
perkt tot vrouwen in de vruchtbare leef-
tijd, waarvan slechts weinigen zich hier-
voor zullen laten verzekeren. 
Geen enkele man zal zich voorts verze-
keren tegen het risiko van een abortus. 
Het is helaas zeer onwaarschijnlijk dat 
vaders dat voor hun meeverzekerde 
dochters zullen doen. Ook vrouwen die 
zelf tot de risikogroep behoren, zullen 
niet snel het risiko inkalkuleren dat zij 
misschien ooit een abortus nodig zullen 
hebben. Het gevolg zal zijn dat abortus 
weer volledig voor eigen rekening komt. 
(...) Het lage abortuscijfer in Nederland 
zal stijgen èn de kwaliteit van de in-
greep zal achteruitgaan en voor een 
deel naar het illegale cirkuit verschui-
ven. Een afschuwelijk vooruitzicht, dat 
vanuit de huidige situatie ondenkbaar 
zou moeten zijn. Sterilisatie lijkt geen 
exklusief risiko voor vrouwen. Ook man-
nen laten deze ingreep verrichten. Als 
sterilisatie echter op eigen kosten zou 
moeten geschieden, of duur bijverze-
kerd moet worden, dan ligt het voor de 
hand dat dit aantal mannen sterk zal 
dalen. Voor henzelf heeft dit weinig 
konsekwenties. Voor vrouwen des te 
meer. De zorg voor - en de door de 
maatregelen van de kommissie Dekker 
steeds zwaardere lasten van - antikon-
ceptie dreigen wel steeds exklusiever bij 
vrouwen terecht te komen. 
De konsultatieburoos voor kleuters (...) 
zijn een afzonderlijk punt van aandacht 
in dit rijtje. Omdat kinderen in die leef-

tijdsgroep op héél enkele uitzonderin-
gen na, altijd moeders hebben, en niet 
altijd vaders, liggen de lasten van deze 
maatregel ook extra bij vrouwen. De 
maatregel is in alle opzichten absurd. 
Het gaat niet om een ‘risiko’, maar juist 
om het voorkómen van risikoos.” 
 
Tot zo ver citaten uit het kommentaar 
van ”Vrouwen blijven eisen”. Duidelijk is 
dat Dekker en de zijnen een forse aan-
val doen op verworvenheden waar vrou-
wen soms jaren voor gevochten heb-
ben. En dat de solidariteit tussen man-
nen en vrouwen - ten aanzien van het 
wel of niet krijgen van kinderen - en ook 
vrouwen onderling zwaar onder druk 
wordt gezet. Maar dat is nog niet het 
enige. 
 
Dubbel gepakt 
Als vrouwen al een eigen inkomen heb-
ben, is dat meestal laag. Door het in-
voeren van nominale premies, zowel 
voor het basispakket als voor de vrijwil-
lige aanvullende verzekeringen, worden 
vrouwen - als hoge risikogroep, nóg 
eens gepakt. 
Terwijl het maar zeer de vraag is of de 
maatregelen van Dekker wel zo bespa-

In een scherp kommentaar (augustus 
1987) van het komitee ”Vrouwen blij-
ven eisen” wordt uiteengezet dat er 
sowieso verschillen in gezondheidsri-
sikoos bestaan tussen mannen en vrou-
wen: ”Dat vrouwen meer van de ge-
zondheidszorg gebruik maken, hangt 
niet alleen samen met het feit dat ze 
gemiddeld ouder worden en dat ze 
meer tot de lagere inkomensgroepen 
behoren - beide ook faktoren voor een 
hoger risiko - maar ook puur met het feit 
dat ze vrouwen zijn, speciaal in de leef-
tijdskategorie van 15 tot 45jaar. 
Vele ‘gezonde’ zaken die vrouwen be-
treffen, vereisen namelijk ook gezond-
heidszorg. Daarvoor hoeven ze niet 
eens vaker ziek te zijn. Alles wat met de 
voortplantingingsfunktie te maken 
heeft: zwangerschap, bevalling en anti-
konceptie is uitsluitend of bijna uitslui-
tend het risiko voor vrouwen in die leef-
tijdskategorie.” 
 
Vrouwen de dupe 
We laten de komitee-vrouwen nog even 
aan het woord. Omdat hun argumenten 
heel helder zijn en vermoedelijk niet 
echt algemeen bekend. Bovendien 
komt daaruit als belangrijk kritiekpunt 
naar voren dat de verantwoordelijkheid 
voor het al dan niet krijgen van kin-
deren nog steeds geen gemeenschap-
pelijke aangelegenheid is voor vrouwen 
èn mannen. 
”Eigen risikoos en eigen bijdragen lei-
den er toe dat gewoon zieken en gebrui-
kers meer betalen. Vrouwen zullen daar 
dus onevenredig de dupe van worden. 
Binnen de ‘algemene’ kosten van bij-
voorbeeld specialistiese hulp, maar ook 
speciaal door bijvoorbeeld het voorstel 
om de eigen bijdrage voor kraamzorg te 
verhogen. (...) 
Van meer dan de helft van de genoem-
de voorzieningen die uit het basispak-
ket gehaald zouden worden, is het dui-
delijk dat de extra kosten die daaruit 
voortvloeien onevenredig of zelfs exklu-
sief bij vrouwen terecht zullen komen!” 
Die voorzieningen zijn, als de kommis-
sie Dekker haar zin krijgt, onder meer: 
(extra-murale) geneesmiddelen, rea-
geerbuisbevruchting, abortus, sterilisa-
tie en konsultatieburotaken. 
 
Forse aanval op verworvenheden 
”Bij de geneesmiddelen die door de 
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rend zullen werken. De kosten voor 
abortus bijvoorbeeld vormen in Neder-
land op het totale budget voor de ge-
zondheidszorg maar een peulschilletje. 
Er lijkt niet alleen sprake te zijn van een 
ordinaire bezuinigingsoperatie. Het gaat 
ook en misschien wel in de eerste 
plaats om een bewuste - ideologiese - 
politiek, die de strijd van vrouwen voor 
zelfbeschikking en ekonomiese zelf-
standigheid ondermijnt. Met kinderen 
als aangrijpingspunt. Kinderen krijgen is 
kennelijk ‘gezond’. Wil je ze graag, dan 
zul je daarvoor moeten betalen. En wil 
je ze niet, ook. 
 
Vrouwen-eisen en verzet 
Het komitee ”Vrouwen blijven ei-
sen” (VBE), dat vorig juni jaar op initia-
tief van CPN-vrouwen tot stand kwam, 
heeft intussen niet stil gezeten. Talrijke 
vrouwen en vrouwenorganisaties (zoals 
FNV-Vrouwensekretariaat, Vrouwen-
bond FNV, vrouwen van politieke partij-
en, enzovoort) nemen er aan deel. Ook 
plaatselijk zijn komitees opgericht. Er 
zijn adhesiebetuigingen ontvangen van 
onder meer de Rutgersstichting en Blijf 
van m’n Lijf huizen. 
Toen het komitee niet welkom bleek op 
de hoorzitting van de Tweede Kamer-
kommissie voor Volksgezondheid (net 
zo min als andere vrouwenorganisaties 
overigens) werd op 31 augustus 1987 
een demonstratie georganiseerd en een 
perskonferentie gegeven. Ook door 
middel van artikelen in kranten en 
(vrouwen)bladen is publiciteit gezocht. 
Vrouwen van VBE hebben meegedaan 

aan de FNV-aktieweek begin november 
1987. Aan het eind van die week werd 
in Krasnapolsky in Amsterdam gedebat-
teerd met vertegenwoordigers van 
PvdA, PPR, D’66 en VVD (het CDA schit-
terde door afwezigheid). En op dit mo-
ment wordt er door VBE in politieke 
(vrouwen)kringen druk gelobbyd. Dat is 
hard nodig, zo bleek. 
 
‘Betrokkenheid en medeleven’ 
Ondanks felle kritiek van de Emancipa-
tieraad op de voorstellen van Dekker 
(de Emancipatieraad vindt dat risikoos 
die biologies aan vrouwen gebonden 
zijn, onverkort in het verplichte basis-
pakket moeten zijn gedekt), nemen 
bovengenoemde partijen voor vrouwen 
lang niet bevredigende standpunten in. 
Weliswaar noemde de VVD-er Nijhuis 
tijdens de Krasnapolsky-diskussie het 
pakket Dekker ”vrouwonvriendelijk”, 
zullen D'66 en PPR ”zich hard maken 
voor alle vrouwenzaken in het basispak-
ket” en heeft de partijraad van de PvdA 
- onder druk van Rooie Vrouwen - zich 
principieel uitgesproken voor verzeke-
ring van in ieder geval abortus, sterilisa-
tie en ‘de pil’ in het basispakket. Zaken 
als reageerbuisbevruchting en kunst-
matige inseminatie liggen al gevoeliger. 
En: ”Tot teleurstelling en voor een deel 
ook tot verbazing van de zaal, spreken 
alle vier politieke partijen zich in meer of 
mindere mate uit voor gedeeltelijk no-
minale premies.” (Uit diskussieverslag 
in de FNV-Vrouwenkrant van december 
1987/januari 1988). Met name de 
argumentatie van Ria Beckers ”dat no-

minale premies de patiënten weer moti-
veert tot betrokkenheid bij de zieken-
fondsen” kan toch niet anders dan 
krom genoemd worden. VVD en D’66 
baseren hun hang naar nominale pre-
mies op ”medeleven met de alleen-
staanden”. Over solidariteit dus geen 
woord. 
 
De VBE-vrouwen zijn faliekant tegen de 
plannen Dekker, want niet alleen vrou-
wen staan op de ‘nominatie' slachtoffer-
te worden. Natuurlijk is het uitstekend 
dat zij elkaar en anderen daarbij wijzen 
op hun ‘eigen' gezondheidsbelangen 
die op het spel staan. Daar ook aktief 
voor opkomen. De vraag is alleen of zij 
dat volledig op eigen kracht moeten 
doen. Of dat wel voldoende effekt sor-
teert. 
Want wat doen FNV en bonden? Er is 
een aktieweek geweest en er zijn hand-
tekeningen verzameld. De FNV heeft 
een alternatief plan voor de gezond-
heidszorg ”Laten we het gezond hou-
den” gepresenteerd, dat uitgaat van 
een algemene volksverzekering tegen 
ziektekosten met premies naar 
draag‘kracht’ (waarvoor volgens opinie-
onderzoek ook een draag‘vlak’ in Ne-
derland schijnt te zijn, al moeten som-
migen dan iets meer gaan betalen). Wat 
ligt dan meer voor de hand dan daar 
kracht achter te zetten, leden te mobili-
seren en pressie uit te oefenen. 
Van een enkel weekje ‘karavanen’ en 
handtekeningen liggen regering en 
werkgevers niet wakker. Dat heeft de 
strijd tegen de kruisraketten wel uitge-
wezen. Van een vakbeweging die een 
plan op een presenteerblaadje aanbiedt 
en zich vervolgens bescheiden terug-
trekt, ook niet. 
En als diezelfde vakbeweging zich wel 
verbaal achter de eisen van vrouwen 
stelt, maar er vervolgens weinig of niets 
mee doet, vrouwen voor zichzelf laat 
knokken, dan liggen de verhoudingen 
duidelijk; ook binnen een vakcentrale 
als de FNV, waarvan voorzitter Hans 
Pont zich ‘ambassadeur’ voor vrouwen-
belangen mag noemen. Dan zouden 
vrouwen zich, als (potentieel) lid van 
een bond, wel eens genomen kunnen 
voelen. 
 
Hans Fransen van de Putte 
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