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Herstrukturering gezondheidszorg    

Kommercialisering en privatisering 

”In de gezondheidszorg bestaat bij velen een grote ongerustheid over de gevolgen 

van de kommercialisering en privatisering. Het zijn sleutelbegrippen en voor sommi-

gen toverwoorden in een razend snelle ontwikkeling waarop de medezeggenschaps-

commissies (MC) nauwelijks greep hebben. 

Onder het mom van beheersing van de kosten wordt een grootscheepse bezuiniging 

ingevoerd, die de kwaliteit van de arbeid èn de gezondheidszorg ernstig zal aantas-

ten en alleen al in de ziekenhuizen het verlies van ongeveer 12.000 arbeidsplaatsen 

zal betekenen.  

gedwongen samenwerking van zieken-

huizen) en een degradatie van de ar-

beid door de vervanging van ‘dure’ door 

‘goedkope’ hulp (verpleegkunde thuis in 

plaats van in het ziekenhuis). 

 

Het rapport Dekker introduceert ook de 

termen ‘konkurrentie’ en 

‘marktwerking’ in de gezondheidszorg. 

Om dit mogelijk te maken wordt onder 

meer voorgesteld de zogenaamde 

kontrakteerplicht te laten vallen. Dat is 

de plicht die verzekeringsbedrijven heb-

ben om mediese hulp - in welke erken-

de inrichting dan ook - te vergoeden. 

Door deze kontrakteerplicht op te hef-

fen, worden ziekenhuizen gedwongen 

tot konkurrentie. Met andere woorden, 

de verzekeringsbedrijven zijn dan niet 

meer verplicht zaken te doen met een 

ziekenhuis dat naar hun opvatting niet 

doelmatig genoeg werkt, dus niet ge-

noeg bezuinigt. Ook een ziekenhuis met 

een hoge post ‘sociaal beleid’ zou als 

niet doelmatig genoeg beschouwd kun-

nen worden. 

En daarmee is - voorzichtig gezegd - 

bepaald niet uitgesloten dat de prijs van 

de zorg gaat overheersen boven de zorg 

om de kwaliteit. Een andere manier om 

de weg vrij te maken voor konkurrentie 

op de markt van gezondheidsdiensten 

is het voorstel in het rapport Dekker van 

een basisverzekering met een aanvul-

lende verzekering. Door zo’n aanvulling 

zal het mogelijk worden - nog meer dan 

nu het geval is - dat ziekenfondsen en 

kommerciële verzekeringsbedrijven met 

elkaar in de slag gaan om de patiënt. 

Met als gevolg dat er massaas mensen 

onder-verzekerd zullen rondlopen, om-

dat ze de aanvulling op het basispakket 

niet kunnen betalen. En daarmee zullen 

bepaalde mediese voorzieningen voor 

deze mensen onbereikbaar worden. 

 

Samenvattend kan van deze marktbe-

nadering in het rapport Dekker ge-

vreesd worden: 

- een nog grotere afhankelijkheid van 

de ziekenhuizen van partikuliere onder-

nemingen; 

- nog minder mogelijkheden voor de 

MC om invloed uit te oefenen op arbeid 

en arbeidsomstandigheden; 

- een geleidelijke overgang naar kom-

merciële gezondheidszorg, met een 

verdere ontwikkeling naar privatisering 

en uitbesteding. 

 

Kommerciële spits 

Deze marktbenadering past prachtig in 

de filosofie van ‘de terugtredende over-

heid’ met de slogans kommercialise-

ring, privatisering en uitbesteding. Slo-

gans die gelijk gesteld worden aan: 

goed, goedkoper en beter. Begripsver-

vuiling, dat is het zeker; maar ja, als er 

gesproken wordt over een 

‘kommerciële spits’ bij Ajax, moet 

‘kommercieel’ wel goed zijn. 

 

Wat mij betreft dient de algemene ten-

dens naar een kommerciële gezond-

heidszorg afgewezen te worden. Deze 

kommercialisering is in strijd met de 

huidige wetgeving en strookt niet met 

de heersende opvattingen in Neder-

land, waarbij gezondheidszorg gericht 

moet zijn op mensen die behoefte heb-

ben aan mediese zorg, en het streven 

naar winst uitgesloten is. Kommerciali-

sering zal onherroepelijk leiden tot een 

mindere toegankelijkheid van de ge-

zondheidszorg en mogelijk zelfs tot 

selekties van patiënten. Alleen nog met 

een welgevulde beurs zullen bepaalde 

mediese voorzieningen beschikbaar 

zijn en het is maar de vraag of iemand 

van 70 jaar in aanmerking komt voor 

een open-hartoperatie; een niet-

produktieve investering zal dan het no-

nonsense argument zijn. 

 

Mocht deze kritiek op de kommerciali-

sering nog niet overtuigend genoeg zijn, 

dan kan misschien een ‘zakelijk’ gege-

ven definitief het heilloze van deze ten-

dens blootleggen. Het Amerikaans We-

tenschappelijk Instituut in Washington 

In dit artikel gaat het vooral om de ont-

wikkelingen in de (akademiese) zieken-

huizen. Vooraf een opmerking over de 

jaarlijkse begrotingsdans aldaar. In het 

kader van de toegestane budgetten 

zien we drie verschuivingen optreden 

met negatieve effekten. 

1) Nieuwe aktiviteiten kunnen alleen 

ondernomen worden wanneer andere 

worden afgebouwd of afgestoten. Bij-

voorbeeld mediese psychologie ten 

koste van kaakchirurgie. 

2) Personele en materiële middelen zijn 

onderling uitwisselbaar. Overschrijdin-

gen van materiële middelen komen ten 

laste van de personele kosten; meer 

investeren in materiële middelen bete-

kent minder personeel. 

3) Verbetering van de doelmatigheid 

kan gepaard gaan met uitbesteding of 

privatisering van bepaalde werkzaam-

heden. Met name het werk en inkomen 

van de laagst betaalden, die toch al 

beroerde arbeidsomstandigheden ken-

nen (bijvoorbeeld de schoonmaak-

dienst), worden daarmee op de tocht 

gezet. 

Deze verschuivingen zijn op zich al een 

nachtmerrie voor de ekonomies-

direkteuren van ziekenhuizen, om niet 

te spreken van de werkne(e)m(st)ers en 

de medezeggenschapsorganen. 

 

Konkurrentie en marktwerking 

Bovenop de genoemde verschuivingen 

krijgen we te maken met de 

konsekwenties van het rapport Dekker. 

Dat heeft al veel stof doen opwaaien, 

vooral wat betreft de kwestie van de 

basisverzekering. Zeer weinig aandacht 

hebben tot nu toe de gevolgen voor de 

werkne(e)m(st)ers gekregen. Naast het 

verlies van arbeidsplaatsen zijn dat 

bijvoorbeeld een toenemende flexibili-

sering (uitwisseling van personeel door 
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(in het land van de kommerciële ge-

zondheidszorg) heeft aangetoond dat 

de tarieven van de kommerciële zieken-

huizen aanzienlijk hoger zijn en de be-

zettingsgraad zo'n 20 procent lager ligt. 

Van kostenverlaging is dus geen spra-

ke. 

 

Ondertussen worden allerlei experimen-

ten toegestaan, zoals de inmiddels be-

kende Boerema-kliniek. Belangrijkste 

financier was Vendex. De kliniek bleek 

nog niet zo rendabel en de overheid 

werkte te traag mee, dus het experi-

ment werd gestopt. Direkteur Rayma-

kers van het nijmeegse ziekenfonds 

reageerde als volgt op de sluiting: 

”Kennelijk is de financier van Boerema 

tot het inzicht gekomen dat men de 

markt in de gezondheidszorg niet moet 

veroveren door ziekenhuizen te bestrij-

den, maar dat men deze markt moet 

penetreren door met ze samen te wer-

ken.” Met andere woorden: kommerci-

ële gezondheidszorg moet doorgaan, 

maar op een andere manier aangepakt. 

De invoering zal geleidelijk moeten 

plaatsvinden; een worst kun je immers 

ook niet in één keer verorberen, maar 

wel plakje voor plakje. 

 

Afhankelijkheid van bedrijven 

Een voorbeeld uit de (toekomstige) 

praktijk maakt de toenemende afhan-

kelijkheid van ziekenhuizen van bijvoor-

beeld multinationals duidelijk, evenals 

de beperking van de MC. 

Er is een tijd geweest dat gummetjes 

werden aangeschaft bij bedrijf A, pen-

nen bij bedrijf B, papier bij C en schrijf-

machines bij D. Ze werden besteld door 

de inkoop-afdeling en beheerd door het 

magazijn. De afzonderlijke fakturen 

werden voor ontvangst getekend en 

doorgestuurd naar de administratie, die 

de betalingen verrichtte. Als je op een 

afdeling iets nodig had, kon je eventu-

eel persoonlijk naar het magazijn om je 

bestelling in ontvangst te nemen. 

In de ziekenhuizen zijn we er achter 

gekomen dat het makkelijker is om al 

die spullen bij één bedrijf te bestellen. 

Dit leidde tot een standaard-pakket. Het 

verschijnsel wordt genoemd prime-

vendorship. Meestal komt hier een ver-

volg op, het co-makership. Er is dan 

sprake van een verdergaande vorm van 

samenwerking tussen leverancier en 

ziekenhuizen. Daarbij worden de maga-

zijn-voorraden beperkt of zelfs overbo-

dig. De leverancier regelt dan de be-

voorrading zelf, zonder dat daarvoor 

nog afzonderlijke bestellingen nodig 

zijn. De levering gaat nu nog via het 

magazijn, straks zal dat wellicht recht-

streeks aan de afdeling gebeuren. Ken-

merkend daarbij is dat de kontrole door 

het ziekenhuis altijd achteraf zal plaats-

vinden, steekproefgewijs. De afhanke-

lijkheid van het ziekenhuis van de leve-

rancier wordt dus nog groter dan ze al 

was. En dan gaat het in dit voorbeeld 

nog om kantoorbenodigdheden. 

Nog een stap verder is een direkte kom-

puterverbinding met de leverancier, 

zodat bestellingen, fakturen enzovoort 

onnodig zijn. Inderdaad doelmatigheid, 

maar ook afhankelijkheid, afnemende 

kontrole, verlies van arbeidsplaatsen en 

hoe pakt de MC dit aan? 

 

Sponsoring 

Een andere ontwikkeling is de sponso-

ring, de zogenaamde derde geldstroom-

projekten. Eerst maar een angstaanja-

gend voorbeeld, waarin ekonomiese 

motieven de doorslag geven bij de fi-

nanciering van onderzoek. Het gaat hier 

om een keuze tussen een onderzoek 

naar stress bij varkens of bij mensen. 

Het onderzoek bij varkens was van di-

rekt belang voor de bio-industrie. Dat 

werd dan ook gefinancierd. 

In de Verenigde Staten is er veel erva-

ring opgedaan met ‘externe financie-

ring’, de zogenaamde grants. Zonder 

deze grants kunnen universitaire hoofd-

docenten geen onderzoek doen, geen 

assistenten aanstellen en geen naam 

verwerven. Een moordende konkurren-

tie is uitgebroken, waarbij het met de 

resultaten van de onderzoeken niet zo 

nauw genomen wordt. Een uitspraak 

van de amerikaanse hoogleraar Tanen-

baum, verbonden aan de Vrije Universi-

teit van Amsterdam: ”Toen de muizen 

van een bij Harvard aangestelde kan-

keronderzoeker geen zwarte vlekjes 

ontwikkelde bij een experiment, zijn die 

vlekjes aangebracht met een viltstift. 

Als de keuze is ‘verf je muizen’ of 

‘verlies je je grant’, schiet de weten-

schappelijke objektiviteit soms te kort.” 

Dat is behoedzaam geformuleerd; in 

werkelijkheid neemt de fraude-

gevoeligheid aanmerkelijk toe. 

 

Uitbesteding 

Het bedrijfsleven staat te springen om 

taken van de overheid over te nemen. 

Schoonmaak-, bewakings-, portiers-, 

keuken- en techniese diensten, drukke-

rijen en misschien zelfs het opmaken 

van bedden of het verrichten van routi-

ne laboratorium-bepalingen. Met deze 

overname van taken komen onze kolle-

gaas die dat werk nu doen, in dienst 

van die bedrijven. De arbeidsvoorwaar-

den zijn daar traditiegetrouw voor deze 

funkties slechter dan in de huidige zie-

kenhuizen. Met andere woorden, de 
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bezuinigingen op de gezondheidszorg 

worden gehaald bij de laagstbetaalden. 

En wat minstens zo ernstig is, deze uit-

bestedingen zijn veelal een gevolg ge-

weest van een falend management, 

vooral voor wat betreft het tijdig en ver-

antwoord investeren. Een onjuist inves-

teringsbeleid leidde tot kwaliteitsverlies 

van produkten uit bijvoorbeeld de keu-

ken of drukkerij, maar ook tot slechte 

arbeidsomstandigheden en een hoog 

ziekteverzuim. Dus wat is er gebeurd? 

Een falend beleid - slechte en/of dure 

produkten of diensten - privatisering en 

uitbesteding - loonverlies van werkne(e)

m(st)ers. 

 

De medezeggenschapsorganen zien 

dat grotendeels aan zich voorbijgaan. 

Het minste wat ze zullen moeten doen, 

is het tot stand brengen van een unifor-

me rechtspositie van alle mensen die in 

het ziekenhuis werken, of ze nu wel of 

geen uitbesteed werk verrichten. 

 

Samenvattend. De kommercialisering 

en privatisering van de gezondheidszorg 

is onaanvaardbaar, zowel vanuit het 

oogpunt van de belangen van de werk-

ne(e)m(st)ers als uit dat van de gebruik

(st)ers van de gezondheidszorg. De taak 

van de MC wordt steeds komplexer, 

maar een meer aktieve opstelling zou 

bepaald geen kwaad kunnen. Toen een 

paar maanden geleden door een be-

stuurder van de AbvaKabo werd aange-

kondigd dat met de geplande 

‘beddensluiting’ 12.000 arbeidsplaat-

sen op het spel staan, reageerde nie-

mand van de aanwezige MC-leden. Ho-

pelijk is die tijd nu voorbij. 

 

Ton Vennik 

(lid AbvaKabo en van de MC bij het Aca-

demisch Medisch Centrum in Amster-

dam) 

 
Dit artikel is een enigszins ingekorte 
versie van zijn inleiding op een studie-
dag over kommercialisering en privati-
sering van de gezondheidszorg van 15 
december 1987. 
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