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EN INDIVIDUALISERING

Deel,: de vermeende 'oneindige' zorgvraag
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nderstaand de eerste bijdrage in de serie:

ervaring. denken dat we nodig hebben? Als dat
zo is. dan past het niet alleen in economische

en individualisering:

over de

termen over de toestand in de zorg te spreken.

In zes afleveringen wordt aandacht besteed aan de sociaal-

maar ook in gezondheidskundige: een teveel

geneeskundige positie en aan het maatschappelijk

aan zorg leidt tot ondermijning

per-

. .~\

en vitaliteit.

.f
Ingebeelde

de rechten die men daaraan kan ontlenen. Daarbij wordt

Een probleem waar de sociaal-geneeskundige

echter ook ingegaan op de plicht en verantwoordelijkheid

regelmatig mee wordt geconfronteerd. is het

die men heeft om een tegenprestatie te leveren wanneer,

verschijnsel van de ingebeelde zieke die aan-

binnen het kader vàn een op solidariteit

spraak maakt op zorg en voorzieningen. In

gebaseerd ver-

zieke

zekeringsstelsel, een beroep wordt gedaan op onder-

extreme vorm maakten we dit onlangs mee in

steuning. De volgende bijdragen behandelen specifiek de

de persoon van het ex-Tweede-Kamerlid Singh

problematiek rond de Regionale Indicatie Organen
(RIO's). Die afleveringen hebben als doel opheldering te

Varrna. die een ongeneeslijke ziekte voorwendde
en - bij gelegenheid van haar afscheid van het

verschaffen

parlement

achter

gemeentelijke indicatiecommissies

deze (voor de

in de plaats gekomen)

RIO's, waartegen de huisartsen en thuiszorgorganisaties

-

zittend

in een rolstoel

het Kamer-

gebouw werd binnengereden. Het indiceren
van een rolstoel voor langdurig gebruik is een

grote bezwaren hadden. In deze eerste aflevering gaat de

sociaal-geneeskundige taak. De gedachte hier-

aandacht uit naar de oneindige zorgvraag.

achter is dat dure zorg en voorzieningen bij

I

A

diegenen terecht dienen te komen die het
werkelijk nodig hebben. Is in het geval van
mevrouw Singh Varma een beoordelingsfout

I

Een bekende uitspraak luidt dat de vraag naar
zorg oneindig is. Uit recente berichten blijkt

gemaakt dan wel niet goed onderzocht of

j

dat van vele miljarden die de afgelopen jaren

betrokkene werkelijk de ziekte had die zij

aan zorg zijn besteed.onduidelijk is waar die
preciesaan zijn uitgegeven. Dezeberichten
bieden een macaberkijkje in wat gemeenlijk
een bodemlozeput wordt genoemd. De roep
om een parlementaire enquête neemt toe. Zou
er aan de zorg werkelijk geen einde zijn? Of is
in een individualiserende wereld de zorgvraag
misschienaan inflatie onderhevig?Willen we, al
dan niet gevoeddoor dubieuze internetwijsheid.
meer zorg dan we werkelijk nodighebbenof
dan deskundigen.op grond van kennis en

beweerdete hebben?Voorts dringt de vraag
zich op hoe dit 'ziektegeval'zich in de tijd heeft
ontwikkeld en hoe de door betrokkenein consult
geroepenmedici daarmeezijn omgegaan.Het
gaat niet om het wijzen met een beschuldigende vinger: de essentieis dat het vaststellenvan
diagnose.stoornissen en beperkingendaadwerkelijk geschiedt,en niet in het vageblijft.
of aan de fantasie van betrokkenezelf wordt

I

Een teveel aan zorg leidt tot ondermijning van validiteit
en vitaliteit.
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van validiteit

vormen een algemene inleiding over zorgverzekeringen en

over de filosofie
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'Indicatiestelling

spectief rond aanvragen voor zorg en voorzieningen en
claims van arbeidsongeschiktheid. De eerste bijdragen
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paradox van een individualiserend tijdsgewricht'.
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overgelaten.
Dit raaktaandeplichtvanelkearts
uit te zoekenwat er preciesmet zijn patiënt aan
de hand is en niet te berustenin onduidelijkheid.
Hetzelfdegeldt. in omgekeerderichting, voor de
bekendetelevisiepersoonlijkheid
SylviaMillecam.
die juist kwam te overlijden aan de ziekte die
door mevrouw Singh Varrnawerd voorgewenden
die zich nog alleen had verlaten op alternatieve
genezers.Ook hier is het de vraaghoe het
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medische traject precies is verlopen. Uitgaande
van kennelijk bestaandevooroordelenvan de
kant van consumentenis het bovendiende vraag
of zij zich er wel voldoendevan bewust zijn dat

Rol van de overheid
De overheid wordt om de wijze van uitvoering
van dezesolidariteitswettenvaakverongelijkten
verontwaardigdbejegenden van 'bureaucratie'

;t..

I
I

i
i

alternatieve
geneeskunde
eenvormvangeneeskundebeticht.Datbureaucratieverwijt
gaatuiteraard
is waar zij ietsaan kunnen hebben,maar dat dit
niet betekentdat de regulieregeneeskunde
niets
meervoor hen kan betekenen.

nooit gepaardmet een evenwichtig adviesover
ho~ het dan wel zou moeten en waarbij - een
wezenlijk punt - rekening wordt gehoudenmet

Bureaucratie,
individualisering
en
solidariteit
Ziekteen armoedezijn van oudshercommunicerendevaten.Over de aard en omvang van beide
afzonderlijk, over de onderlinge beïnvloeding
en over de uitwisselbaarheid ervan wordt een
permanentediscussie gevoerd.' In het proefschrift van Ingrid van der Vlis staat beeldend
beschrevenhoe in de 17d.eeuw voor zieken en

het gegevendat het hier gaat om een eerlijke
verdeling van algemenemiddelen, die een
vangnet vormen voor al die calamiteiten die
ons bestaanop de proef stellen. Calamiteiten
waarvande bestrijding buiten ons bereik ligt,
zelfs buiten het bereik van de zeer rijken. Nee,
men volstaatbij voorkeur met te zeggendat het
'allemaal geregelen bureaucratie' is en vergeet
datjuist in eenindividualiserendtijdsgewricht,in
een van oudsher solidaire samenleving,het

gebrekkigenin de stad Delft aan (armen)zorg
werd gedaanen hoe toen al strikte regelswerden
gehanteerdom te bepalen of men voor ondersteuningin aanmerkingkwam of niet.' Er is dus
niets nieuws onder de zon wanneer het erom
gaatdat kostbare (en daarom noodzakelijkerwijze collectieve)voorzieningen, zoalszorg, aan
algemenemaatstavenworden onderworpen.

beroepop de individuele verantwoordelijkheid
zwaardergaat wegen: geen rechten zonder
plichten.!

Solidariteitsverzekeringen

de (AWBZ-)zorg worden niet door de overheid
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Daar komt bij dat de overheidaan de uitvoering
van wetten vaak veel minder kan doen dan wel
wordt gesuggereerd,omdat deze (uitvoering)
aan derden is uitbesteed.Om een voorbeeldte
noemen: de volgensvelen 'knellende' criteria in
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De beschamendeontwrichting op sociaalen
vastgesteld,maar door de zorgverzekeraars.
hygiënischvlak in het tijdperk van de indusDezehebben dan ook de plicht het publiek
triële revolutie aan het eind van de I9de,begin
goed voor te lichten over de grenzen die in de
20". eeuw,leidde tot de totstandkoming van
zorg zijn getrokken en over het feit dat bij het
een stelselvan solidariteitsverzekeringen.Deze ,;passerendaarvan de kosten voor rekening van
werden in de vorm van wet- en regelgeving
betrokkenezelf komen. Iets dergelijksgeldt voor
afgedwongendoor een overheiddie schrijnende de regelgeving in de Wvg (Wet voorzieningen
toestandenin leef-, woon- en werkomstandiggehandicapten):niet de centrale overheid is de
heden in de steden niet langer voor haar rekeeerst verantwoordelijke voor de inhoud van de
ning wilde nemen. Het te pas en te onpas
gemeentelijkeverordening,maar de gemeenten
gebruikenvan de negatiefbeladenterm 'bureau- zijn dat zelf, en in laatsteinstantie de politieke
cratie' voor de wijze van uitvoering van sociale
partijen die zitting hebben in de gemeenteraad.
wet- en regelgeving,die beoogt een solidaire
In plaatsvan bij lokale politieke partijen of
samenlevingte schragen,doet vermoedendat,
zorgverzekeraarsaan te kloppen om zijn beklag
naastde zorgvraag,ook de solidariteitsgedachte te doen,klaagt men steenen beenbij de centrale
aan ontwaarding onderhevig is. Solidariteit is
overheid,of anderswel bij het advies-of indicatieniet simpelwegaltruïsmevan de sterkerentegen- orgaan,dat niets meer of minder doet dan de
overde zwakkeren,het heeft ook als oogmerkde indicatiestelling van Wvg en AWBZ uitvoeren
onderlinge omgang evenwichtig en humaan te
conform de door de gemeentelijkepolitiek en
houden,iets waarde hele samenlevingbij gebaat zorgverzekeraarsvastgesteldecriteria.
is. Onder anderevanuit dezebasisfilosofie zijn
beschermendewetten zoals Ziektewet,
Soberheid
Ziekenfondsweten Algemene Bijstandswet
Uiterste soberheid en doelmatigheid zijn de
voortgekomen,alsmede de slothoofdstukken
leidende uitgangspunten, en ongerichte,tot
van de socialeweerbaarheid,de Algemene Wet
niets verplichtende, verbalevrijgevigheid hoort
BijzondereZiektekosten (AWBZ) en de Wet
daar niet bij. Het publiek dat door politici,
Arbeidsongeschiktheidsregeling(WAO).
zorg- en ziektekostenverzekeraars,
maar ook

MODERN

MEDICINE

2002

NR

1

2]

I

i

!

I

'

i

I

i'

r

--

~~q:
j
~

;

door hulpverleners en behandelaarsvaak krijgt
voorgespiegeld
dat allerlei zorg en voorzieningen
binnen haar bereik liggen, wordt intussen op
het verkeerdebeengezet.Het toewijzenvan zorg
en voorzieningen is namelijk altijd aan criteria
gebonden.Onbekendheid met dit feit leidt bij
diegenenbij wie door gebrekkigeof misleidende
informatie onjuiste verwachtingen zijn gewekt,
onherroepelijk tot teleurstelling wanneer aanvragen,na onderzoek,worden afgewezen.
Politici, zorgverzekeraars,hulpverleners en
behandelaars
zoudenzich dit moetenaantrekken
en zouden zorgvragerseerlijk moeten informeren in plaatsvan te doen voorkomen alsof
zorg en voorzieningen onbegrensd ('oneindig')
beschikbaar(zouden moeten) zijn.

moeten staanvan de ontmythologisering van
de vermeende'oneindige' zorgvraag.
Bovendien:wie onterecht zorg krijgt, onttrekt
dezeaan degenendie het werkelijk nodig heb.
ben. In alle gevallendient te worden onderzocht
of sprake is van lichamelijke of psychische
beperkingendie een medische noodzaakvoor
zorg of voorzieningen impliceren. Zonder een
dergelijk onderzoek gaat de verstrekking van
zorg en voorzieningen zwevenen zullen de
kosten die daarmeegepaardgaan, in een vrije
val terechtkomen. Mede om dit te voorkomen
zijn indicatieorganenin het leven geroepen,die
een analyserendeen inventariserendetaak hebben waar het gaatom aanvragenvoor evendure
als duurzame zorg en voorzieningen. De komst
"'l
van

de

RIO's

is

niet

onopgemerkt

gebleven.

. :

Verontwaardiging over bureaucratie
De verontwaardigingover bureaucratie in
zorg- en solidariteitswettenheeft onmiskenbaar
gemakzuchtigetrekken. Wij willen immers
allemaalgraag worden opgevangenwanneer
burn-out of invaliditeit ons treft, terwijl we vervolgenseen broertje dood hebben aan wet- of

Voordat hier in toekomstige artikelen nader op
wordt ingegaan,volgt in de komende bijdrage
eerst een uiteenzetting over individualisering
van de zorgvraagin maatschappelijken medisch
perspectief.

regelgeving
die nodigis om de verdelingvan

I.
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