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Herstrukturering gezondheidszorg   

Wie staat gezond weer op?    

”In perioden van hoogconjunctuur en een gespannen arbeidsmarkt is het voor het 

kapitaal lonend om maatregelen met betrekking tot de gezondheid van arbeiders te 

stimuleren, terwijl het in perioden van recessie en hoge werkloosheid lonend is om 

minder geschikte arbeidskrachten simpelweg te vervangen.”  

Dit citaat uit het proefschrift ”Staat en 

Gezondheidszorg in Nederland” (1982) 

van Paul Juffermans, dat uitgegeven is 

bij de SUN, leek ons een goede start 

voor een gesprek met hem over de her-

strukturering waaraan de gezondheids-

zorg de laatste jaren onderworpen is. 

Paul is sociaal geneeskundige en werkt 

aan de Universiteit van Nijmegen. 

 

Privatisering moet betaald worden 

”Langzamerhand is men de sociale 

verzekering aan het demonteren, een 

tendens tot afbraak van de gezond-

heidszorg die overigens cirka tien jaar 

terug inzette. 

Binnen de gezondheidszorg wordt een 

stuk privatisering gebracht, waarvan het 

eigen risiko en de knaak voor een ge-

neesmiddel voorbeelden zijn. 

De norm is aan het verschuiven, men-

sen raken al gewend aan het feit dat er 

minder kan. 

Kortgeleden hebben we de hele toe-

stand gehad om tandheelkundige ver-

zorging ook maar uit het ziekenfonds-

pakket te halen. 

Met name voor de lagere inkomens-

groepen zou gebitsverzorging dan onbe-

taalbaar worden. Dan zou je de toe-

stand van veertig, vijftig jaar geleden 

hebben teruggekregen, toen het heel 

gewoon was dat het overgrote deel van 

de werkende mensen een kunstgebit 

had.” 

 

Maar die plannen zij toch niet doorge-

gaan? 

 

”Nee, maar nu ligt er weer een plan op 

tafel om de ziekenfondspremie nomi-

naal te maken. Het idee is van staats-

sekretaris Dees. En ook dit is weer een 

vorm van privatisering. Het betekent 

dat je niet procenten van je inkomen 

moet afdragen aan premie, maar een 

vast bedrag. En dit vastgestelde bedrag 

zal dan ook niet automaties op het in-

komen worden ingehouden; de men-

sen moeten het zelf, maar dan uiter-

aard wèl verplicht, overmaken. Met dit 

plan van Dees wordt ook de solidari-

teitsgedachte in de sociale verzekering 

doorbroken. Het plan staat nog op de 

rol, maar het zal nog vóór de zomer 

besproken worden. 

Langzamerhand is een klimaat ont-

staan waarin steeds meer gehamerd 

wordt op de drogreden dat de solidari-

teit overtrokken is, en wat je nu dus ziet 

is dat allerlei solidariteitselementen die 

in de ziektekostenverzekering zaten, 

ontbonden worden.” 

 

Zieken als zondebokken dus... 

 

”Nou, soms zou je dat wel denken. In 

ieder geval is het gevolg dat mensen 

met een laag inkomen de dupe dreigen 

te worden van deze maatregelen. En 

dat zijn dan ook de mensen die het 

meest met ziekte te kampen hebben. 

Het is toch bekend dat bejaarden bij-

voorbeeld de dokter en het ziekenhuis 

frekwent bezoeken? En niet voor niks. 

De ouderdom komt met gebreken. 

Kijk, hier is het nog zo dat iedereen, 

werkend of niet-werkend, verzekerd is 

tegen het risiko van ziekte. In de 

STRIJD VOOR SOCIALE WETTEN 
 
”Waar het kapitaal niet door de maatschappij gedwongen wordt reke-
ning te houden met de gezondheid en levensduur van de arbeiders, 
springt het dan ook roekeloos met deze zaken om.” (K. Marx) 
 
Paul Juffermans: ”De belangrijkste tegenkracht was de arbeidersklasse 
zelf, de werkenden waren het immers die in hun bestaan bedreigd wer-
den. De arbeiders zagen zich in de tweede helft van de vorige eeuw 
genoodzaakt de strijd voor hun bestaansnivo te organiseren om zo de 
kwaliteit van de enige waar waarover zij beschikten - de arbeidskracht - 
enigszins op peil te houden. Er werden garanties geëist voor een meer 
ordelijke reproduktie van de arbeidskracht, vastgelegd in regels ten 
aanzien van arbeidstijden, kinderarbeid enzovoort. 
 
Deze sociale wetten kwamen overigens niet vanzelf tot stand. Ze waren 
het resultaat van strijd tussen de klassen, waarbij niet alleen kapitaal en 
arbeid, maar ook andere sociale klassen een rol speelden. Een voor-
beeld daarvan. Philips beschrijft de situatie van vóór de invoering van de 
verplichte ziekenfondsverzekering als volgt: ”Vanwege de armoede van 
het merendeel van hun patiënten kwamen de meeste artsen niet toe 
aan een redelijk honorarium, aan welke toestand eerst na de invoering 
van de verplichte sociale verzekering een einde kwam. Voordien pro-
beerde de huisarts meestal heel tactisch zijn ereloon aan te passen aan 
de draagkracht van z'n patiënten, soms door een blanco nota te sturen 
waarop de patiënt zelf het bedrag kon invullen.” Waarmee ik zeggen wil 
dat ook vanuit de artsen de vorming van ziekenkassen als noodzakelijk 
werd gezien. In die tijd was er zeker sprake van onderkonsumptie. De 
mensen gingen niet of pas heel laat naar de dokter.” 
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Verenigde Staten is de koppeling tus-

sen werk en verzekering het verst door-

gevoerd. Daar is de werkende man of 

vrouw soms zelfs via het bedrijf zelf 

verzekerd. Als je daar werkloos wordt, 

ben je vaak onverzekerd en overgele-

verd aan liefdadigheid.” 

 

Zou dat ook onze toekomst zijn? 

 

”Ik denk het niet. De laatste maatrege-

len en plannen zijn echter wèl een aan-

tasting van het bestaansnivo. Het le-

venspeil van de niet-werkenden, bejaar-

den, WAO-ers en werklozen zal achter-

uitgaan, maar ook voor de werkenden 

zal privatisering gevolgen hebben; die 

zullen tenslotte de kosten daarvan moe-

ten betalen.” 

 

Het recht van de sterkste 

Is het alleen een kwestie van geld? 

 

”Nee, uiteraard zijn er meer dingen. 

Privatisering speelt in op de arbeider als 

individu en roept daarmee egoïstiese 

gevoelens op. Dan wordt gezegd: je 

moet toch zelf weten hoe en waarvoor 

je je wilt verzekeren. Dat is dan het zo-

genaamde liberale standpunt. Het zou 

betuttelend wezen mensen te verplich-

ten zich te verzekeren voor dit en voor 

dat. 

En er wordt dan vaak een schijntegen-

stelling gekreëerd, alsof individuele 

ontplooiing haaks staat op het hebben 

van sociale voorzieningen. Dat geldt 

natuurlijk niet alleen voor de gezond-

heidszorg, maar ook bijvoorbeeld voor 

het onderwijs. Rechtse ideologen ge-

bruiken het begrip individualisering om 

privatisering gesanktioneerd te krijgen. 

Als je daar tegen bent, ben je tegen de 

ontplooiing van de mens. In feite loopt 

het gewoon uit op het recht van de 

sterkste, de hoogst betaalde, de best 

opgeleide, de gezondste ...” 

 

Op welke visie is de verzekeringsplicht 

gebaseerd? 

 

”De arbeidersbeweging heeft deze kon-

kurrentie van allen tegen allen steeds 

trachten te doorbreken door organisa-

tie, gemeenschappelijke krachtenbun-

deling en belangenvertegenwoordiging. 

Met andere woorden, ze heeft gepro-

beerd de solidariteit onder de werkende 

mensen organisatories gestalte te ge-

ven. Maar tevens heeft ze getracht door 

het opzetten van werklozenkassen, 

invaliditeits- en ziekenfondsen de soli-

dariteit tussen werkenden en niet-

werkenden te ontwikkelen. Zonder wet-

telijke verzekeringsplicht kon zij daarin 

niet slagen. Zolang deelname aan fond-

sen vrijwillig bleef, kon een deel van de 

werkende mensen zich daaraan ont-

trekken. Een deel van de arbeiders, het 

minst georganiseerde en het minst be-

wuste, gaf er de voorkeur aan het priva-

te loon uit te geven voor onmiddellijke 

bevrediging van behoeften bóven het 

verzekeren tegen eventuele risikoos 

van ziekte en/of werkloosheid. Die hou-

ding werd ook ingegeven door het veel-

al lage loonpeil. Dat deel gaf de voor-

keur aan het eigen, individuele, korte 

termijn belang boven het gezamenlijke 

lange termijn belang.” 

 

Sociale lasten 

Wat is, ekonomies gezien, de verhou-

ding tussen loon en sociale premies? 

 

”De kosten voor de gezondheidszorg 

van de loonafhankelijken maken deel 

uit van de waar arbeidskracht. Deze 

reproduktiekosten kan men opsplitsen 

in een privaat deel, dat wil zeggen het 

direkte loon dat men vangt, en een kol-

lektief deel, de premies voor de sociale 

verzekering en het ziekenfonds. Sociale 

premies vormen een deel van de loon-

kosten. Ondernemers ervaren sociale 

premies als een last; ze spreken dan 

ook van ‘sociale lasten’. In het alge-

meen verzetten ze zich tegen stijging 

van het 'sociale loon’ net zoals tegen 

stijging van het private loon. 

Overigens zal bij stijging van de premie-

druk altijd gepoogd worden dit te kom-

penseren door een neerwaartse druk 

op het direkte loon. In de jaren vijftig is 

bijvoorbeeld in ons land een zekere 

uitbreiding van sociale voorzieningen 

vergezeld gegaan van een sterke loon-

druk, dat was de tijd van de geleide 

loonpolitiek, het tweede en derde kabi-

net Drees.” 

 

Maar er is toch verschil? 

 

”Dat is zo, het ‘sociale loon’ is geen 

koopmiddel voor het kapitaal om voor 

dit zelfde kapitaal winst te produceren 

zoals dat met het private loon het geval 

is. 

Een ander belangrijk verschil is dat het 

private loon wordt besteed aan de re-

produktie van produktieve arbeids-

kracht, terwijl het ‘sociale loon’ in be-

langrijke mate wordt besteed aan tijde-

lijk of blijvende improduktieve arbeids-

kracht, werkloze, oude, zieke en ar-

beidsongeschikte loonafhankelijken en 

gezinsleden, die daarmee in hun le-

vensonderhoud voorzien. Het kapitaal 

ondervindt van deze sociale uitgaven 

geen direkt nut. Deze uitgaven hebben 

geen investeringskarakter, zoals dat 

met de aankoop van arbeidskracht door 

middel van het private loon wèl het ge-
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val is. Daaruit valt ook te verklaren 

waarom de ondernemers er in het alge-

meen de voorkeur aan geven te bespa-

ren op het ‘sociale loondeel’, meer dan 

op het private deel. 

Deze voorkeur komt niet altijd en overal 

even sterk tot gelding. Een roerige soci-

aal- politieke situatie, neem bijvoor-

beeld de periode na de eerste wereld-

oorlog, kan ondernemers dwingen tot 

het doen van koncessies.” 

 

Niets nieuws onder de zon 

Wanneer kwam er een wettelijk kader? 

 

”Pas in de tweede wereldoorlog kwam 

er een wettelijke regeling. In 1941 werd 

het duitse Ziekenfondsbesluit inge-

voerd. Het belangrijkste motief van de 

bezetters voor invoering was, dat ze 

door verbetering van sociale voorzienin-

gen onder de werkende bevolking 

steunpunten trachten te vinden voor 

hun nationaal-socialistiese politiek. 

Verder wilden ze de konkurrentievoor-

waarden tussen het duitse en neder-

landse bedrijfsleven gelijkschakelen. 

Maar dit Ziekenfondsbesluit was toch 

het wettelijk raamwerk waarbinnen het 

stelsel zich na de tweede wereldoorlog 

verder zou ontwikkelen.” 

 

Waarom moest het zo lang duren? 

 

”Leuke vraag, want met het antwoord 

daarop kun je op dit moment ook zeg-

gen ”er is niets nieuws onder de zon”. 

Professor Querido stelde bijvoorbeeld in 

1920 dat één van de oorzaken voor de 

vertraging in de wetgeving ten aanzien 

van de gezondheidszorg de ekonomie-

se konjunktuurdaling was. In 1930 

werd in de Tweede Kamer de suggestie 

gedaan om zes miljoen gulden beschik-

baar te stellen en ”aan te wenden om 

via de ziekenfondsverzekering een 

meer uitgebreide geneeskundige ver-

zorging aan de arbeiders te garande-

ren”. Tegen deze voorstellen rezen di-

rekt bezwaren van de kant van het Ver-

bond van Nederlandse Werkgevers, 

want ”de crisis die op het ogenblik het 

bedrijfsleven teistert vormt een onover-

komelijk beletsel om over te gaan tot 

het invoeren van een nieuwe zakelijke 

belasting op de bedrijven”. Aldus de 

werkgevers.” 

 

Maar dat is lang geleden. Hoe was het 

na '45? 

 

”De meest recente verbetering van het 

stelsel is in 1973 ingebracht door de 

drie vakcentrales, die ervan uitgingen 

dat een volksverzekering de oplossing 

zou zijn. De centrales kregen met dit 

plan ook nog steun van de SER en bij 

de start van het eerste kabinet Den Uyl 

stond het zelfs in het regeerakkoord. 

Maar het is er niet van gekomen, omdat 

het kostenverhogend zou zijn. En uitge-

rekend vanaf dat moment zie je de po-

gingen om te bezuinigen in de gezond-

heidszorg. De gevolgen daarvan zie je in 

het tarievenbeleid, de bouw, de budget-

tering, met poogt met alle geweld de 

kosten terug te brengen. Afbraak. De 

vrijwillige ziekenfondsverzekering is om 

zeep geholpen, een deel is ontmanteld. 

Er is een klimaat ontstaan, ik heb het al 

gezegd, waarin alles en iedereen het 

heeft over de te hoge kosten en de 

overtrokken solidariteit. En om even op 

dat plan van Dekker in te gaan, dat lijkt 

als twee druppels water op ‘plan zeven’, 

dat in 1973 werd ingediend door de 

partikuliere verzekeraars. Als tegenhan-

ger van het plan van de vakbeweging.” 

 

Kunnen de kosten niet lager worden? 

 

”Tja, de kostenbeheersing. Kijk, de ar-

beidersbeweging heeft natuurlijk belang 

bij kostenbeheersing, maar het gaat 

erom welke vorm van kostenbeheersing 

zinvol is. En de inbreng van marktele-

menten is daarvoor zeker geen instru-

ment. Daling van de kosten zou goed 

zijn, maar dan denk ik met name aan 

de winsten die gemaakt worden in de 

gezondheidszorg. De farmaceutiese 

industrie, de hoge salarissen van som-

mige specialisten, de verspilling bij de 

aankoop van mediese apparatuur, de 

banken die met de bouwondernemers 

meer dan één graantje meepikken van 

de gezondheidszorg. Het is zaak de 

band tussen ziektebestrijding en winst 

maken te doorbreken. 

De arbeidersbeweging is nu niet in staat 

om het maken van winst met voldoende 

kracht te bestrijden. Toch is het belang-

rijk daaraan vast te houden. Ook in de-

fensieve strijd. Omdat het op lange ter-

mijn perspektief geeft. Het gevaar van 

nu is dat dit lange termijn perspektief 

vergeten wordt. 

De vakbeweging zou wat dat betreft ook 

een eigen strategie moeten ontwikke-

len. Daarvoor zijn voldoende plannen 

gemaakt, met name door de drie vak-

centrales in 1973. 

Het is een kwestie van krachtsverhou-

dingen, dat is waar, maar toch moeten 

de mensen gemobiliseerd worden voor 

die lange termijn perspektieven.” 

 

Hennie Zwart 
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