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i.NDICATIESTELLING EN INDIVIDUALISERING...

Deel 6 (slot): wat is vraaggerichte
zorg en hoe verhoudt zich dit tot de
WHO-definitie van gezondheid?
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serie:'Indicatiestellingen individualisering:

over de paradox van een individualiserend
tijdsgewricht'. Wat is vraaggerichtezorg? Wat kan als
norm worden gezien?Hoe staat dit in verhouding tot de
WHO-definitie van gezondheid?
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zorgvragerstegemoetzal worden gekomen.

Dezewensdroomhoudtechterin het geheel
geen rekening met de beperkingen van een
collectief systeemvan zorgverzekeringendat
gestoeldis op solidariteit.

VolgensVan den Heuvel zal aan het begrip
'vraaggestuurdezorg' de vraag vooraf dienen te
Vraaggerichfe
zorg?
gaanwat we onder 'normaal' verstaan.' Er zijn
Dat er zoiets bestaatals normering van zorgveel onderwerpen waarvanwe zouden willen
vragen willen we soms liever helemaal niet
weten wat de norm is en het voert te ver ze
horen. Want bandbreedtesen criteria, normen
allemaal op te sommen, maar om een indruk
en standaarden:hoe verhoudendie zich tot
te gevenvoor welke afwegingen we komen te
'zorg op maat', tot 'vraaggerichtezorg'? Onder
staanals mensenbeperkingenhebben:wat is de
vraaggerichtezorg, zo is te lezen in bijlage 3 van
'norm' als het erom gaatvast te stellen hoe vaak
de recentekabinetsnota'Vraag aan bod' over
iemand zich moet wassen(en, bij onvermogen
de toekomstigeinrichting van ons zorgstelsel,
daartoe,daar minimaal een aantal keren per
dienen we te verstaan:'Zorg die tegemoetkomt
week bij geholpen moet worden)? Wat is de
aan wat de patiënt wenst en op grond van zijn
A 'norm' voor in te zetten mantelzorg die bij de
verzekeringmag venvachten.'Vooral deze laatste
weging van de individuele zorgzwaartewordt
toevoegingis wezenlijk voor de appreciatievan
betrokken?Wanneervinden we dat iemand
regelgevingin solidariteitsverzekeringen.
voor een traplift in aanmerking moet komen:
Verontrustend is dat hier en daar de gedachte
als twee keer per dag traplopen niet meer lukt
postvatdat het inzetten op zorg op maat, op
of juist eerder?Moeten we de wens van een
vraaggerichtezorg, de poorten naar de zorggehandicapteom een extra vervoersvoorziening
hemel zal openen. De velwezenlijking van de
honoreren om twee keer per jaar naar een popop zichzelf overspannenWHO-definitie van
festival te kunnen gaan,omdat dat volgensde
gezondheid('het volledig afwezig zijn van enig
definitie van de WHO tot het algemeenwelbepsychischof lichamelijk onwelbevinden'),die
vinden, en dus tot 'gezondheid', moet worden
een kennelijk paradijselijke toestandals stangerekend?Hoe ver gaa~we in het tegemoetkodaard hanteert, lijkt in het verschiette liggen:
men aan eisen die patiënten stellen bij het
zo wordt ten onrechte voedselgegevenaan de
doorverwijzennaarde specialist,het verstrekken
gedachtedat aan strikt individuele wensen van
van medicijnen en het voorschrijven van paramedische zorg die ze, medisch gezien, niet
nodig hebben?Moeten we buigen voor een

Het is intussen niet eens een
zaak die alleen heulpverleners en
behandelaars

aar"!gaat, maar ons

allemaal: wat willen we voor onze
zorg uitgeven?
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volksoploop waar de eis wordt gesteld iedereen

te vaccinerentegeneen meningokokkeninfectie,
want 'baathet niet, dan schaadthet niet', terwijl
op wetenschappelijkegronden een algehele
vaccinatieniet nodig is? Mogen in dit soort
situaties geen vragenvan algemeenbelang
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~~r. worden gesteld?Of moeten ~en strikt

onze overwegingenwillen betrekken,luidt de

indivIdueel gekleurde angst voor ziekte, hoe
begrijpelijk soms ook, of st~ik~individuele
wensenvoor zorg en voorZIeningenklakkeloos
worden erkend? Moeten we opererenomdat de
patiënt dat eist, terwijl we zelf het nut er niet

volgendevraagof we nog wel een zorgstelsel
willen waaraan'soli~ariteit' ten grondslag.ligt.
Consumentenorgamsatles,dl~ het onderling
(te) vaakmet elkaar oneenszIJn,!omdat elke
organisatieerkenning zoekt voor haar eigen

I

van inzien?
Velen deinzen voor dezevragen terug: er wordt,
omdat de 'mondigheid' van de burger nu een-

unieke problemen (er kunnen kennelijk, bij
verschillendeziekten, steedsminder gemeenschappelijkekenmerken worden benoemd:ook

\

maal is toegenomen (over de kwaliteit van die
mondigheid geen woord), monomaan aangedrongen op vergroting van het budget,' en de
lengte van de wachtlijsten wordt als achterhaald
argument gebruikt. Het is intussen niet eenseen

hier heeft de individualisering toegeslagen)
zouden zich, meer dan zij gewendzijn te doen,
ook de 'norm'-vraag moeten willen stellen.
Men kan namelijk niet net doen of men buiten
de maatschappelijkewerkelijkheid staat,dat

zaak die alleen hulpverleners en behandelaars
aangaat,maar ons allemaal: wat willen we voor

geldt voor artsen evenzeerals voor patiënten.
Er mag dus verwacht worden dat constructief

onze zorg uitgeven? In die afweging staken dé
stemmen en vangt een permanente discussie

wordt meegedachtbinnen de maatschappelijke
kadersdie wij, want daar komt het uiteindelijk

aan, iets dat op zich niet verontrustend hoeft te

toch op neer,onszelfstellen.

.I

ll~ ""'Mi !
(~?~!~t'j,
'.!ifA.]
r,

:

1

zijn. Verontrustend zou zijn wanneer zich een
tweedelinggaatvoltrekken die neerkomt op een
aantastingvan de solidariteitsgedachte.Dit
gevaaris in een verder individualiserendewereld
niet denkbeeldig.

,
Misbruik van WHO-definitie
Mensen willen toenemend 'gekend' worden in
wat zij - in hun allerindividueelste beleving
als ziek zijn ervaren. De WHO-definitie van

allen bereid zouden moeten zijn uit te geven,
dan wel de manier waarop de kosten worden
verdeeld,heel verschillend wordt gedacht.De
politiek. hoedster van het algemeenbelang.zal

gezondheidbiedt daarvoldoenderuimte voor en
hier wordt - door patiënten en behandelaarsregelmatig aan gerefereerd.De vraag is echter

deze notie steedsin haar overwegingenblijven
betrekken.En terecht. Het is eerlijker dit feit
onder ogen te zien dan bij een beroepop het

of de al te idealistische,bijna karikaturaal aandoende,WHO-definitie van gezondheidhiermee

maatschappelijkverantwoordelijkheidsgevoel
een anderekant op te kijken.

niet wordt misbruikt- ~n wat de haalbaarheid
van de uitvoering van zo'n definitie betreft: in
een gestructureerde(en op zichzelf solidaire)

Literatuur

-

,

I
,

Besluit
Hoewel gezondheidsenquêtessteedsuitwijzen
dat gezondheidals het grootstegoedwordt
beschouwd.wijzen weer andere enquêtesuit
dat over het 'meer' dat we daarvoormet z'n

samenleving

waarin

door ons allemaal

I.

ziek zijn geld kost, dat

verdiend

moet worden.

(opnieuw)

de vraag wat nu eigenlijk

'normaal'

moet worden
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Solidariteit?
Zorg is zeker geen luxe voor wie het werkelijk
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nodig heeft, maar het is al te veel luxe voor wie

zonderkan.Wanneer
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