
Hoe belangrijk is de RVZ?
RVZ is de strategische adviesraad voor de zorg. Het is een

van de vele adviesraden: op elk maatschappelijk gebied is er

wel één. Op het ogenblik loopt er een onderzoek van de com-

missie Bekker naar de functie van deze adviesraden. Ik ver-

wacht echter niet dat de uitkomsten van het onderzoek con-

sequenties heeft voor de RVZ, omdat we onze positie

waarmaken. Het zou wel kunnen dat we worden samenge-

voegd met een andere raad, maar daar zijn we niet op tegen.

Hoe groot is de invloed van de RVZ?
Onze raad heeft de afgelopen jaren een groeiende invloed.

Dat komt omdat onze adviezen aansluiten bij waar de poli-

tiek mee bezig is. RVZ-voorstellen leiden bijna allemaal tot

forse discussie en dat geeft aan dat onze politieke invloed

groot is. Het betekent echter niet dat al onze voorstellen di-

rect en in zijn geheel worden overgenomen. Uit eigen me-

tingen blijkt overigens wel dat van al onze adviezen meer

dan de helft tot beleidsveranderingen heeft geleid. Voor de

andere RVZ-voorstellen geldt dat ofwel de politiek er nog

niet aan toe is, ofwel dat de politiek een andere keuze heeft

gemaakt.

Wat is een voorbeeld van een advies dat
niet (geheel) is overgenomen?
De RVZ heeft vorig jaar voorgesteld dat de verantwoordelijk-

heid voor vastgoed in één klap zou moeten overgaan naar

de zorgaanbieders. Dat heeft geleid tot veel discussie, maar

ook tot veel instemming. In de Tweede Kamer was men er

echter op tegen, waardoor de minister zich genoodzaakt

voelde om het invoeren van de kapitaallasten niet met een

big bang te doen, maar stapje-voor-stapje.

Een ander voorbeeld is de AWBZ. We hebben verschillende

adviezen hierover uitgebracht. De RVZ-adviezen op dit ge-

bied volgen allemaal dezelfde lijn: de hoofdzaken die nu in

de AWBZ zitten, moeten worden overgeheveld naar de Zorg-

verzekeringswet en de Wmo. De SER heeft aangegeven de

AWBZ voor de korte termijn overeind te willen houden. Ove-

rigens is het SER-advies in mijn ogen heel erg de moeite

waard, omdat de SER-commissie eraan heeft toegevoegd dat

de zorgbudgetten de patiënt/cliënt moeten volgen. Dat is

een interessant idee.

Welk advies heeft veel impact gehad?
Vorig jaar hebben we een onderzoek gedaan naar de ar-

beidsmarkt. Op basis van de toenemende vraag naar de

zorg hebben we toen geconstateerd dat er binnen tien jaar

een groot tekort aan zorgpersoneel zou zijn. Dat heeft heel

veel stof doen opwaaien en ervoor gezorgd dat er serieus

naar dit probleem wordt gekeken.

Hoe is de verhouding met de minister?
Wij worden ingezet door de minister. Als hij ergens tegenaan

loopt, vraagt hij vaak de RVZ om advies uit te brengen. Klink

heeft ons nu bijvoorbeeld gevraagd om vóór de zomer een

advies uit te brengen over de schaalgrootte van zorginstellin-

gen naar aanleiding van de discussie hierover in de Tweede

Kamer bijvoorbeeld over de voorgenomen fusie tussen Phila-

delphia, Evian en Woonzorg Nederland. Het advies zal gericht

zijn op de vraag: waarvoor is marktwerking bedoeld en hoe

passen ontwikkelingen als fusies daarin?

Is er sinds het aantreden van minister Klink iets veran-
derd in de samenwerking tussen de minister en de RVZ?
Nee, dat kan ik niet zeggen. Wel is het zo dat er in de top

van het ministerie allemaal nieuwe mensen zijn gekomen.

Hoewel de huidige top van het ministerie het marktdenken

wel tussen de oren heeft zitten, merk ik dat ze wat voorzich-

tiger zijn. Dat heeft zeker te maken met de Tweede Kamer

die bedenkingen heeft bij bepaalde aspecten van marktwer-
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king en daar moet een minister en zijn ministerie wel op

reageren. Klink begon heel voortvarend, maar het is duide-

lijk dat hij nu wat gas terugneemt.

Reageert de RVZ alleen op actuele ontwikkelingen?
Voor een gedeelte spelen we in op de actualiteit, maar dat

geldt niet voor alles wat we doen. Een van de pijlers van dit

jaar is bijvoorbeeld het onderzoek naar ‘duurzaam uitgaven-

management’, waarbij we ons richten op een volgende stap:

hoe moet het verder met de financiering van de gezond-

heidszorg? We hebben hiervoor een ‘commissie van wijzen’

in het leven geroepen die de verschillende scenario's onder

de loep zullen nemen om de groeiende zorgvraag het hoofd

te bieden, zònder dat de premies enorm omhoog moeten of

dat er een te grote aanslag wordt gedaan op de staatskas.

Het gaat hierbij dus om de verhouding tussen publieke en

private financiering. Dit wordt een zeer uitgebreid advies,

waar nu al veel belangstelling voor bestaat.

Het laatste advies van de RVZ ging over zorginkoop.
Hierin stelt u dat de zorgmarkt nog niet toe is aan vrije
prijzen. Hoe bedoelt u dat?
Zolang er een fors vraagoverschot is, moet je de prijzen niet

vrijgeven. Dat zou onzinnig zijn, want dan stijgen de prijzen

enorm. Dat hebben we in dat advies over zorginkoop uitge-

legd en de minister lijkt dat ook op te pakken. Ik begrijp dat

ziekenhuizen sneller toe willen gaan naar vrije prijzen, en

het liefst de stap van maatstafconcurrentie willen over-

slaan, maar dat kan alleen als vraag en aanbod op elkaar

zijn afgestemd.

Is maatstafconcurrentie dan geen belemmering
voor de marktwerking?
Ja, maar dat betekent niet dat we de prijzen vrij moeten

geven. We moeten wel iets doen aan de budgetfinancie-

ring, dat vormt een absolute belemmering. De kunst voor

de minister is om het instrument maatstafconcurrentie ' te
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vereenvoudigen dat de budgetfinanciering kan worden af-

geschaft.

In het advies over zorginkoop lijkt de RVZ negatief te zijn
over het aspect kwaliteit als onderdeel van de zorginkoop
Nee, het is niet negatief wat we beweren, we zeggen juist

dat er een kentering optreedt. Met name in het B-segment

zie je dat er steeds meer wordt gelet op de kwaliteit van het

zorgaanbod. Wel is het zo dat dit de afgelopen twee jaar nog

te weinig is gebeurd. Ons advies is dus: investeer veel meer

in kwaliteit als het om zorginkoop gaat en doe dat samen

met patiëntenorganisaties, want die weten heel goed wat

goede zorg is. We hebben het wat gedramatiseerd door te

stellen dat als er niet ook op kwaliteit wordt ingekocht we

de Zorgverzekeringswet wel kunnen vergeten.

Hoe kun je stimuleren dat er meer op kwaliteit
wordt ingekocht?
We zeggen in het advies dat de DBC-systematiek sterk

moet worden vereenvoudigd. We geven verder aan dat het

verschijnsel van de vrijedokterskeuze moet worden gerela-

tiveerd, oftewel verzekeraars moeten hun verzekerden naar

die zorgaanbieders kunnen sturen die aantoonbaar goede

kwaliteit leveren. Kiest de consument voor een andere aan-

bieder dan moet hij bijbetalen. We geven wel aan – en dat

is nieuw – dat zorgverzekeraars hun cliënten enige ruimte

moeten laten om te kiezen (bijvoorbeeld door twee of

meer ziekenhuizen aan te bevelen). Het systeem is immers

ook gediend met concurrentie tussen zorgaanbieders, an-

ders zou het betekenen dat een ziekenhuis die is uitverko-

ren door een verzekeraar op rozen zit en niet meer zijn

best doet. Opvallend is overigens dat er heftige reacties

kwamen op dit punt van het loslaten van de vrijedokters-

keuze. Terwijl er ruim twee jaar geleden al voor is gekozen

toen de Zorgverzekeringswet door de beide kamers is aan-

genomen!

Wat vindt u belangrijker: het afnemen van de
zorgkosten of het toenemen van de kwaliteit van zorg?
Het laatste. Toen dit kabinet aantrad, hebben we een brief-

advies uitgebracht aan de minister met als inhoud waar hij

volgens ons vooral op zou moeten letten, en dat was, en is,

kwaliteit. Kwaliteit van zorg blijft een punt van aandacht.

En het komt in allerlei verschijningsvormen naarvoren. Om

een voorbeeld te noemen: ik kom nog wel eens in verzor-

gings- en verpleeghuizen, daar wordt de directe zorg steeds

meer geleverd door meisjes die niet gediplomeerd zijn en

die anders, dan degenen voor hen, met patiënten omgaan.

Dat is heel zorgwekkend. Meer geld zou dit oplossen, maar

ook opleiding. Verder is het ook een motiveringsprobleem:

hoe stimuleer je goede mensen om in de zorg te willen en

te blijven werken? Het is gewoon om twee of drie dagen in

de zorg te werken. Maar om het arbeidsmarktprobleem te

helpen oplossen, is het echt noodzakelijk dat mensen meer

gaan werken. Hoe krijg je die vrouwen, want dat zijn het

meestal, zo ver dat ze langer willen gaan werken? Waarde-

ring is daarbij heel belangrijk.

Het lijkt mij dat mensen in de zorg niet alleen gebaat zijn
bij waardering in hun eigen organisatie, maar juist ook
bij maatschappelijke waardering...
Je zou ze inderdaad veel meer moeten waarderen. Ik heb de

minister, maar ook de vorige minister en de minister daar-

voor eigenlijk vrijwel nooit waarderend horen praten over

de mensen die in de zorg werken. Laten we daar eens mee

beginnen! En onderschat de betekenis van de beloning niet

als het gaat om maatschappelijke waardering.

U noemt de kwaliteit van arbeid als een aspect
van kwaliteit. Er zijn vast wel andere aspecten…
Innovatie is ook heel belangrijk, zeker in het kader van

marktwerking en concurrentie. Een ander is het transpa-

rant maken van organisaties en hun prestaties. Wij hebben

vorig jaar in ons advies over de Zorgconsumentenwet aan-

gegeven dat we geen heil zagen in een dergelijke wet. Wel

constateerden wij, en dat vind ik heel belangrijk om te noe-

men, dat we zorgconsumenten meer moeten helpen bij het

maken van hun keuzes. Wij hebben gepleit voor het instel-

len van een kennis- en adviescentrum of kwaliteitsinsti-

tuut, een voor iedereen toegankelijk loket waar je alle vra-

gen kunt stellen over de kwaliteit van de zorg. Hier kun je

als consument en als verwijzer terecht met je vragen over

toegankelijkheid, bereikbaarheid en kwaliteit van zorg.

Wordt er voldoende gedaan door zorginstellingen
om de kwaliteit te verbeteren?
Een gangbaar geluid onder zorgbestuurders is dat eerst de

regelgeving moet veranderen, zodat er prikkels voor kwali-

teitsbevordering komen. Maar dan zeg ik: je bent hoofd van

een zorginstelling, een publieke instelling met publieke
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taken waarvan de belangrijkste is dat je kwalitatief goede

zorg biedt. Dan kun je je niet verschuilen achter de regelge-

ving!

Als u volgend jaar weer ziekenhuisbestuurder
zou worden, hoe zou u uw ziekenhuis aansturen?
Als je nu in het bestuur van een ziekenhuis zit, heb je een

aanzienlijk beter zicht op de kosten dan in mijn tijd [Meij-

erink was bestuurder van het Erasmus MC- red.]. Dit zou

voor mij niet betekenen dat ik me alleen richt op de winst-

gevende activiteiten. Ik vrees dat die verleiding, onder druk

van aangescherpte regelgeving die dwingt tot meer efficiën-

tie, er is en dat bestuurders er ook gehoor aan geven. Dat

vind ik geen goede zaak: als ziekenhuis heb je immers een

maatschappelijke taak Je moet wel ruimte hebben om ook

onrendabele lijnen in de lucht te houden en om voldoende

te kunnen innoveren. Dat is makkelijk praten, in de praktijk

is het een worsteling, dat realiseer ik me best. |
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CV Rien Meijerink

1943 Geboren in Zwolle
1961 – 1968 Economie gestudeerd in Groningen
1990 - 1995 Werkzaam als secretaris-generaal

van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen

1995 - 2000 Voorzitter van de Vereniging van
Universiteiten (VSNU)

2000 - 2005 Voorzitter Raad van Bestuur van
het Universitair Medisch Centrum
in Rotterdam (Erasmus MC)

Momenteel werkt hij als adviseur bij het Expertise
Centrum en is hij onder meer voorzitter van de raad
van toezicht van het Groene Hart Ziekenhuis in
Gouda, voorzitter van de raad van toezicht Universi-
teit Utrecht en voorzitter van de Visitatiecommissie
voor de Gerechten.
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