
U heeft de overstap gemaakt van Agis naar de politiek.
Hoe is die overstap bevallen?
De politiek is een heel ander bedrijf dan een zorgverzeke-

raar. Bij Agis was ik de baas, nu ben ik één van de 150

bazen. Maar los daarvan: bij Agis was ik ook gericht op de

publieke kant van de gezondheidszorg. Dat bleek ook wel uit

de kritische positie die ik innam ten aanzien van het nieu-

we zorgstelsel . Ook toen beschouwde ik gezondheidszorg

als een belangrijk publiek goed net zoals bijvoorbeeld on-

derwijs. Het feit dat ik het publieke belang van de gezond-

heidszorg een warm hart toedraag, is een van de redenen

dat ik naar de politiek ben overgestapt. Eigenlijk zijn mijn

opvattingen over het belang van goede gezondheidszorg

voor iedereen niet gewijzigd. Ook in de politiek dient toe-

gang tot en kwaliteit van de zorg centraal te staan. In de

praktijk betekent dat een solidair gefinancierd basispakket

waarin alle noodzakelijke medische zorg is opgenomen.

Wat heeft u meegenomen van uw vorige baan als
bestuurder van een zorgverzekeraar?
Het grote voordeel dat ik heb, is dat ik de zorgsector ken. Ik

weet hoe beleid van de overheid de uitvoering in de praktijk

beïnvloedt. Misschien ben ik wat ‘streetwiser’ dan mijn col-

lega´s en heb ik meer vertrouwen in de partijen in het veld.

Maar ik raak ook minder snel van slag als iets niet zo uit-

pakt als we van te voren dachten.

Wat zijn uw belangrijkste thema´s in de Tweede Kamer?
Ik vind het ontzettend belangrijk dat de mensen die in de

gezondheidszorg werken herkend en erkend worden. Alles

wat we als overheid doen op het gebied van de gezondheids-

zorg – een andere financiering, een nieuw zorgsysteem,

nieuwe regelgeving – zou beoordeeld moeten worden op

het effect dat het heeft op de zorgverlening. We lopen het

risico dat we ons te veel bezighouden met de zaken ròndom

de zorgverlening zodat we het zorgproces zelf uit het oog

verliezen. In de Tweede Kamer probeer ik de aandacht voor

de mensen die werken in de zorg levend te houden. Een

ander thema dat ik belangrijk vind, is de kwaliteit van zorg.

Nederland is gedaald op de internationale ranglijst met be-

trekking tot kwaliteit van zorg. Bovendien is er vorig jaar

een rapport verschenen waarin stond dat minimaal 1700

mensen onnodig sterven in Nederlandse ziekenhuizen. De

kwaliteit van de Nederlandse zorg moet écht verbeteren en

daar maak ik me sterk voor.

Hoe staat u tegenover marktwerking in de zorg?
Ik heb om verschillende redenen moeite met het begrip

marktwerking. In de eerste plaats veronderstelt het woord

markt dat in economische zin er een situatie is waarin aan-

bod en vraag met elkaar in evenwicht zijn of in evenwicht

gebracht kunnen worden, en waarin iedereen netjes kan kie-

zen. In de gezondheidszorg ligt dat ingewikkelder. Uiteinde-

lijk is gezondheidszorg onzekerheid en afhankelijkheid. Bo-

vendien is de zorgvraag oneindig. Dat verhoudt zich slecht

met marktwerking. Gezondheidszorg is ook geen afgerond

product wat bij bijvoorbeeld de huisarts op de schappen

staat en je kunt kopen. Mijn tweede aantekening bij het be-

grip marktwerking is dat gezondheidszorg een publiek goed

is. Elke Nederlander moet toegang hebben tot goede basis-

zorg. Een derde reden waarom ik moeite heb met het begrip

is dat iedereen er zijn eigen definitie aan geeft, waardoor

een goede discussie over marktwerking lastig is. Dat merk

ik ook in de Tweede Kamer. Het ene kamerlid zegt: `Martkt-

werking is het meest verfoeilijke wat er is, kijk maar naar

wat er in de Verenigde Staten gebeurt´. De ander zegt: `We

Eelke van der Veen (PvdA) maakte eind 2006 de overstap van zorgverzekeraar Agis naar de Tweede Kamer, waar hij

woordvoerder gezondheidszorg is. Als voorzitter van de raad van bestuur van Agis kwam hij voor het eerst in aanraking

met marktwerking. Een woord waar hij niet blij mee is. ´Gezondheidszorg gaat over onzekerheid en afhankelijkheid.

Marktwerking veronderstelt nu juist dat de klant een rationele keuze kan maken, maar dat is niet zo.´

‘Publieke kant van
gezondheidszorg staat voorop’

De Autoriteit | Mariët Ebbinge

18

Eelke van der Veen (lid Tweede Kamer PvdA)

Zorgmarkt nr. 1 februari ‘08 www.zorgmarkt.net



kunnen niet genoeg marktwerking hebben. Het hele bu-

reaucratische stalinistische systeem, zoals we dat in Neder-

land hebben, moet op de schop.´ Beiden geven een andere

invulling aan het begrip markt en dat staat een zuivere dis-

cussie in de weg.´ Het woord marktwerking vervang ik daar-

om liever door competitie of concurrentie.

Wat heeft u hierbij voor ogen?
Wat we eigenlijk willen in die gezondheidszorg is dat er een

redelijke mate van keuzevrijheid komt. Ik ben ervoor dat

zorgaanbieders zich van elkaar onderscheiden en dat we op

grond daarvan een keuze kunnen maken. Een zorginstelling

wordt dan beloond voor de kwaliteit die zij levert, omdat zij

meer klanten krijgt. Daar kunnen we echt nog slagen

maken. Willen we ook in de toekomst een solidair gefinan-

cierde gezondheidszorg dan zullen de burgers ook de zeker-

heid moeten hebben dat iedere euro goed besteed wordt.

Heeft het nieuwe zorgstelsel bijgedragen aan
die keuzevrijheid?
Als ik kijk hoe kort we er feitelijk mee bezig zijn, dan valt

het niet tegen. Zeker bij de zorgverzekeraars heeft de markt

zijn werking gedaan en is er keuzevrijheid. Je zou trouwens

kunnen stellen dat het té goed is gelukt: zorgverzekeraars

hebben met eigen geld ervoor gezorgd dat de polissen laag

blijven. Dat moet nog een keer terugverdiend worden…

Maar goed, het aanbieden van concurrerende polissen is

nog redelijk eenvoudig. Zorgverzekeraars moeten zich voor-

al onderscheiden op de kwaliteit van de zorginkoop en niet

op de prijs. Met dat traject, het verbeteren van de kwaliteit

van het zorgaanbod is een begin gemaakt, maar het vergt

een culturele revolutie om het te realiseren. De hele opera-

tie is geslaagd als de patiënten daadwerkelijk meer invloed

krijgen. En dat betekent een machtsverschuiving. En

machtsverschuivingen gaan altijd van au!

Hoe zouden zorgverzekeraars dat moeten doen?
Op dit gebied gebeurt er al best wat. Uvit heeft een zorgke-

ten in het leven geroepen voor chronisch zieken, Achmea is

bezig met het opstellen van kwaliteitscriteria, Agis heeft

van ongeveer twintig ziekenhuizen in zijn regio in kaart ge-

bracht hoe het met de kwaliteit is gesteld, et cetera. Ook

kleinere zorgverzekeraars proberen de kwaliteit centraal te

stellen. Dit kan trouwens ook een minder wenselijk effect

hebben: een zorgverzekeraar contracteert voor de beste

heupoperaties een bepaald ziekenhuis, dat niet per se in de

buurt is van waar de verzekerde woont. Dat beperkt de keu-

zevrijheid van de patiënt. Kwaliteit staat dan haaks op keu-

zevrijheid. Zorgverzekeraars moeten accepteren dat de kwa-

liteit van de zorg zoals een patient die ervaart door

meerdere factoren kan worden bepaald.

Wat je ook ziet, is dat zorgverzekeraars de rol overnemen
van zorgaanbieders door bijvoorbeeld huisartsenpraktij-
ken en apothekers over te nemen. Wat vindt u daarvan?
Het heeft natuurlijk wel een goede kant, het prikkelt zor-

gaanbieders om het beter te doen. Als bijvoorbeeld huisart-

sen het vertikken om goed samen te werken, kan ik me

voorstellen dat een zorgverzekeraar een praktijk opkoopt en

de samenwerking bevordert. Maar principieel vind ik dat je

het uit elkaar moet houden. De belangen zijn groot, iedere

(financiële) belangenverstrengeling moet voorkomen wor-

Zorgmarkt nr. 1 februari ‘08 www.Zorgmarkt.net 19

B
ee

ld
A
n
ke

Te
u
n
is
se
n

CV Eelke van der Veen
- 1946 geboren in Wonseradeel
- 1977 lid van de PvdA
- 1975 Nationale Kruisvereniging
- 1983 Ziekenfondsraad

- 1988 Directeur ziekenfonds ZAO
- 1999 Voorzitter raad van bestuur Agis
- 2006 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Gehuwd vier kinderen en sinds kort opa

´Je kunt in de gezondheidszorg makkelijker

verantwoordelijkheid afschuiven dan op je nemen!´



den; zorg moet op medische indicatie gegeven worden en

nooit vanuit een financiële prikkel. Het is een taak van de

politiek dit nauwlettend in de gaten te houden.

U zegt dat zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor de
inkoop van kwalitatief goede zorg? Hoe ziet u de rol van
de klant hierin?
Ik vind dat bij de zorginkoop de klanten een grotere rol

moeten krijgen. De PvdA denkt hierbij aan het instellen

van een kwaliteitskeurmerk dat door een patiëntenvereni-

ging aan een zorginstelling wordt toegekend. Een zorgver-

zekeraar zou dan alleen met zorginstellingen in zee moe-

ten gaan die zo’n keurmerk hebben. Ik zou het heel

verstandig vinden van zorgverzekeraars als ze hieraan gaan

meewerken. Hier past wel een kanttekening. Je moet niet

de illusie hebben dat je de algehele kwaliteit in prestatie-

indicatoren kunt vatten. Uiteindelijk drijft de gezondheids-

zorg op het vertrouwen tussen hulpverlener en klant, en

daar zijn geen prestatie-indicatoren voor. Naast zo’n keur-

merk zal ook de Zorgconsumentenwet de positie van de

klant verstevigen.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie, stelt
dat grootschaligheid in de zorg niet werkt. Wat vindt u
daarvan?
Zorg hoort dicht bij de mensen te zitten. Dat ben ik met

Groot eens. We hebben niet voor niets heel lang gedacht

om zorg regionaal te organiseren. We proberen aan de ene

kant daaraan vast te houden. Aan de andere kant zal door

de marktwerking een klontering ontstaan van zorginstel-

lingen die fuseren. De kunst van die zorgaanbieders is om

desondanks kleinschalig te gaan werken en dicht bij huis.

Daar heb ik wel zorgen over. Door de grote schaal is het de

vraag of ze daar voldoende aan toekomen. Ik vind dat er

kritisch naar fusies gekeken dient te worden en om die

reden heeft mijn partij de motie van het CDA over dit on-

derwerp ook gesteund. In deze motie wordt erop gewezen

het maatschappelijk belang bij fusieoverwegingen te be-

trekken.

Vindt u dat mensen, zonder daarin hun verzekeraar te
kennen, zich in het buitenland mogen laten behandelen?
Je moet je afvragen waarom iemand die bij jou verzekerd

is naar het buitenland gaat. Dan is de zorg van de zorgin-

stellingen die de zorgverzekeraar heeft gecontracteerd

blijkbaar onvoldoende? Ik vind wel dat mensen vrij moe-

ten kunnen kiezen. In een aantal situaties heeft het toege-

voegde waarde. Zo zie je dat oudere Nederlandse emigran-

ten eigenlijk het liefst geholpen willen worden in een

Nederlands verpleeghuis of een verpleeghuis waar Neder-

lands wordt gesproken. Dat is voor die mensen vertrouwd.

Maar de bottom line is voor mij dat we de kwaliteit van de

Nederlandse zorg verbeteren en dat we op de derde plaats

of hoger komen van de internationale ranglijstjes. Dan

hoeven we alleen in uitzonderingsgevallen naar het bui-

tenland.

Hoe verhoudt zich een PvdA-beginsel als solidariteit met

marktwerking?

Solidariteit zat vroeger tussen de oren. Naarmate de samen-

leving complexer is geworden, is solidariteit niet meer van-

zelfsprekend. Maar, vooral in de gezondheidszorg is solidari-

teit van groot belang is. Door marktwerking ontstaat er

echter een spanningsveld, dat diep in de gezondheidszorg

verankerd zit. Aan de ene kant gaan we uit van een autono-

me individu die zich zelfbewust en goed geïnformeerd op de

markt beweegt en die fit genoeg is in zijn hoofd om de juiste

keuzes te maken. Aan de andere kant hebben we ook te

maken met afhankelijke, veelal oudere, mensen die de regel-

geving absoluut niet kunnen overzien. Bovendien zijn oude-

re mensen opgegroeid in een samenleving waar solidariteit

wel normaal was en waardoor ze een heel groot vertrouwen

hebben in de zorgverleners, en niet overal vragen bij stellen.

Hier heeft de politiek nog geen goed antwoord op. Het enige

dat we kunnen doen, is borgen dat de zorg voor iedereen toe-

gankelijk blijft. Die toegang wordt verkregen door een goede

basisverzekering, een goede kwaliteit van de zorg en een

goede spreiding van de zorgvoorzieningen. Dat zou er ge-

woon moeten zijn. Zonder regels. We zitten nu in een fase

dat we eigenlijk opnieuw invulling moeten geven aan het

begrip solidariteit in een veranderende samenleving.

Goede kwaliteit van zorg wordt deels door de Inspectie
en deels door zorgverzekeraars gestimuleerd. Het gaat
hierbij niet alleen om medische deskundigheid, maar
ook om zoiets als regie nemen over het zorgproces. Het
lijkt erop dat in de zorg het slecht geregeld is wie er ver-
antwoordelijk is?
Als je door je oogharen naar de gezondheidszorg kijkt, is het

vaak heel onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Uit

een vorig jaar verschenen rapport van de Inspectie naar pre-

operatief onderzoek is gebleken dat in veel van de gevallen

het niet duidelijk was welke arts als hoofdbehandelaar eind-

verantwoordelijk was. Ook in de thuiszorg zie je dat er veel

mensen bezig zijn met hulpverlenen, maar dat lang niet al-

tijd duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de regie.Je kunt

in de gezondheidszorg makkelijker verantwoordelijkheid af-

schuiven dan op je nemen! De overheid zou hier nog na-

drukkelijker het voortouw in kunnen nemen en zelf het

voorbeeld geven door het overheidsbeleid nog beter op el-

kaar af te stemmen. Maar hét antwoord heeft ook de poli-

tiek nog niet. Van de partijen in het veld mag echter ver-

wacht worden dat zij zich over de domeindiscussies heen

met het verantwoordelijkheidsvraagstuk bezighouden. Zorg-

verzekeraars zouden dat eigenlijk moeten afdwingen, zodat

het voor hen, maar ook voor de patiënt c.q. cliënt duidelijk

is wie verantwoordelijkheid draagt.

Wat beheerst op dit ogenblik uw agenda?
Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Door eensge-

zind te streven naar verbetering en dat als gezamenlijke

uitdaging te zien, ontstaat er een basis voor nieuwe vormen

van solidariteit! |
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