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Inleiding

• Twee vaststellingen:

– De meeste mensen willen dat ze zelf en hun naasten “goed” 

verzorgd worden wanneer ze ziek zijn.

– De kost van de gezondheidszorg blijft stijgen en velen vinden 

dat er dringend moet bespaard worden.

• Kunnen we deze twee vaststellingen met elkaar 

verzoenen? Kunnen we ons solidariteit veroorloven? 

Zijn er economische grenzen aan de groei van de 

uitgaven?
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Structuur

1. De uitdaging: is meer innovatie wenselijk?

2. Solidariteit en prioriteiten.

3. Transparantie en overheidsbeslag.

Besluit.
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1. De uitdaging: is meer innovatie 
wenselijk?

• Er is groeiende ongerustheid over de gevolgen van die 

uitgavengroei voor het overheidsbudget.
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Vergrijzing is niet de hoofdoorzaak

• Natuurlijk stijgen de uitgaven voor gezondheidszorg 

met de leeftijd.

• MAAR twee optische illusies:

– we nemen onbewust aan dat ouderen van nu dezelfde 

gezondheid hebben als ouderen vroeger (of als ouderen in de 

toekomst).

– uitgaven stijgen sterk in de laatste maanden van het leven en 

er zijn meer oude mensen die sterven.

• Uitgaven van mensen in hun laatste levensjaar 

vertegenwoordigen 25% van de totale uitgaven voor 

gezondheidszorg, onafgezien van de leeftijd.
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Innovatie als drijvende kracht

• Innovatie is de belangrijkste drijvende kracht achter de 

groei van de uitgaven in de gezondheidszorg (>50%). 

• Efficiëntie kan niet betekenen: uitgaven zo laag 

mogelijk houden... Naast kosten zijn er ook baten.

• VRAAG: Hoeveel moet de gemeenschap besteden aan 

gezondheidszorg als ze het welzijn zo groot mogelijk wil 

maken?

• Uitgaven in gezondheidszorg moeten afgewogen 

worden tegen andere mogelijke aanwendingen van de 

beschikbare middelen.
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Een intrigerende figuur

Gezondheidszorg

Recreatie en

cultuur
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Uitgaven mogen/moeten groeien

• In een rijker (en ouder) wordende samenleving, wordt

gezondheid belangrijker.

• “Als we oud en rijk zijn, wat heeft dan het meeste

waarde: een derde auto, nog een televisie erbij, 

mooiere kleding – of een extra jaar te leven?” (Hall and 

Jones, Quarterly Journal of Economics, 2007).
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Waarom dan als probleem gezien?

• COLLECTIEVE financiering:

– beperkte transparantie; verzekeringselement niet 

altijd voldoende duidelijk.

– verplicht systeem van ziekteverzekering legt 

solidariteit op die verder gaat dan verzekering uit 

eigenbelang.

• De bereidheid tot solidariteit in onze samenleving 

neemt af.



De echte uitdaging

• De uitgaven voor gezondheidszorg zullen zeker stijgen. 

De échte vraag is of we ze op een collectieve wijze 

zullen financieren. Als de klemtoon zal liggen op private 

financiering, dreigen er grote ongelijkheden te ontstaan.

• UITDAGING:

– bereidheid tot betalen “mobiliseren”.

– mensen willen slechts betalen als ze “waar voor hun

geld” krijgen. Bestrijd verspilling. Essentieel, maar 

ik ga het daar niet over hebben.

– solidariteit versterken.

13



• We zijn allemaal voor solidariteit, maar durven we ook 

expliciteren wat dit betekent? Meestal slechts een 

opsomming van algemene principes.

• “Op de gezondheid staat geen prijs”

– Leidt tot onaanvaardbare beleidsconclusies. Het is weinig 

zinvol alle middelen te besteden aan gezondheidszorg zolang 

er (misschien slechts minimale) gezondheidswinsten gemaakt 

worden.

– Onderwijs, cultuur en huisvesting zijn ook belangrijk, zeker voor 

de armste groepen in de samenleving.
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De belangrijkste keuze is die tussen “meer consumptie” 

en “betere gezondheidszorg”. Maar het budget voor 

gezondheidszorg kan ook niet onbeperkt worden 

uitgebreid.

• De echte keuze is niet “gezondheidszorg voor jongeren 

versus gezondheidszorg voor ouderen”, maar wel 

“gezondheidszorg voor ouderen versus vakantie voor 

jongeren”.
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Structuur

1. De uitdaging: is meer innovatie wenselijk?

2. Solidariteit en prioriteiten.

3. Transparantie en overheidsbeslag.

Besluit.
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2. Solidariteit en prioriteiten

• Twee invloedrijke filosofische benaderingen: Norman 

Daniels and Ronald Dworkin.

• Allebei sterk beïnvloed door Rawls.

• Allebei wat ontgoochelend in hun behandeling van het 

probleem van prioriteitenstelling.
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Een proceduraal perspectief: Norman 

Daniels

“Accountability for reasonableness”

Het proces van prioriteitenstelling moet aan een reeks van 

rechtvaardigheidsvoorwaarden voldoen:

1. Beslissingen en de motivering ervan moeten publiek 

gemaakt worden (publicity condition).

2. Er moeten mechanismen worden ontwikkeld zodat 

partijen in “beroep” kunnen gaan en zodat de 

beleidsbeslissingen kunnen aangepast worden in het 

licht van nieuwe informatie (revision and appeals

condition).
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3. Het hele proces moet door de overheid gereguleerd 

worden om er zeker van te zijn dat aan de andere 

voorwaarden voldaan wordt (regulative condition).

4. Prioriteiten moeten gesteld worden op basis van een 

“redelijke” rationale, d.w.z. “an explanation appealing

to evidence, reasons and principles accepted as 

relevant by fair-minded people” (relevance condition).
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Beperkingen van de procedurale

benadering

• Transparantie binnen “faire” procedures (bv. via 

participatie van patiëntengroeperingen) is ongetwijfeld 

een noodzakelijke voorwaarde voor rechtvaardigheid.

• MAAR: de “relevance condition” blijft leeg en levert niet 

echt een substantiële bijdrage tot het debat over hoe de 

harde keuzes moeten gemaakt worden.

• Ik vind dit diep ontgoochelend: kunnen we echt niet 

beter doen? (Daniels is zich hiervan bewust!)

• In elk geval moet het debat ingekaderd worden in een 

bredere maatschappelijke discussie.

20



Een ex ante-benadering: Ronald Dworkin

• Basisprobleem: in de gezondheidszorg vertrouwen we 

niet op de vrije keuze van mensen. 

• Waarom is de vrije-marktoplossing onaanvaardbaar?

a) Mensen hebben onvoldoende informatie over 

gezondheidsrisico’s en medische technologie.

b) Verzekeringspremies zouden gedifferentieerd worden 

op basis van gezondheidsrisico’s.

c) Ongelijke inkomens- en vermogensverdeling creëert 

ongelijke kansen voor mensen, ook in de sfeer van 

gezondheid en ziekteverzekering.
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Een gedachtenoefening

• Waarvoor zouden mensen zich willen verzekeren in de 

hypothetische situatie waarin (a) de inkomensverdeling 

rechtvaardig zou zijn; (b) ze perfect geïnformeerd 

zouden zijn over medische technologie; (c) ze geen 

voorkennis zouden hebben over hun eigen 

gezondheidsrisico?

• Een “rechtvaardig” systeem moet het resultaat van deze 

gedachtenoefening toepassen: als de meeste 

voorzichtige mensen in die hypothetische 

omstandigheden een verzekering zouden nemen voor 

een bepaald risico, moet het collectieve systeem dat 

risico ook in de verzekeringsdekking opnemen.
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Voorbeelden

• + : “gewone” gezondheidszorg, hospitalisatiekosten, 

geregelde checkups, enz.

• ? : zou het rationeel zijn voor een 25-jarige om zich te 

verzekeren voor een behandeling die zijn leven in een 

persistente vegetatieve toestand zou verlengen?

• ? : zouden jonge mensen het optimaal vinden om zich 

te verzekeren voor een zeer dure behandeling die hun 

leven met ten hoogste 4 à 5 maanden zou verlengen 

wanneer ze 90 jaar geworden zijn?
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Beperkingen van de ex ante-benadering

• De ex ante-benadering is een nuttige eerste stap om 

onze gedachten te structureren over welke gewichten 

moeten worden toegekend aan verschillende mensen.

• Ex ante-benadering kan zeer hard zijn voor mensen 

met zeldzame (ook aangeboren) ziekten en hoge 

behandelingskosten: waarschijnlijk zou niemand zich 

hiervoor willen verzekeren. Verzekering zou toch zeker 

hiervoor moeten worden uitgebreid in een rijke 

samenleving als de onze? Herdenken van de ethisch-

verantwoorde “startsituatie”?
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Een vraag

• Waarom voel ik (u?) mij emotioneel aangetrokken door 

theorieën die zo duidelijk tekort schieten als antwoord 

op de moeilijke vragen? 

• We willen een goed geweten hebben, en we willen niet 

geconfronteerd worden met deze moeilijke 

beslissingen.
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Transparantie en taboes

• Psychologisch onderzoek heeft gewezen op het belang 

van “onaantastbare” waarden:

Routine trade-offs.

Tragische trade-offs.

Taboe trade-offs.

• "Opportunity costs be damned, some trade-offs should 

never be proposed, some statistical truths never used, 

and some lines of causal/counterfactual inquiry never 

pursued" (Tetlock, 2003).
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De “oplossing”...

• Maar hoe nemen we dan beslissingen? Welke 

psychologische “trucks”’ gebruiken we?

– Rookgordijnen en (gesloten) comités van 

“specialisten” (DANIELS?)

– Retorische trucks om taboe trade-offs om te vormen 

in één van de andere vormen (DWORKIN?)

– Ethische keuzes voorgesteld als technische keuzes.
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De oplossing...

• Een echt debat over wat we als samenleving belangrijk 

vinden:

– Gezondheid versus consumptie.

– Bescherming van de zwakkeren of niet.

• Dit is een moeilijk debat!
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Een noodzakelijke voorwaarde

• Het zou evident moeten zijn dat behandelingen

waarvoor de evidence-base zwak (of onbestaande) is 

niet worden terugbetaald.

– voorbeeld: homeopathie.

– voorbeeld: arthroscopie.

• Opvoeding van de bevolking (en van de artsen) 

noodzakelijk.
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Een technische oplossing? Kosten-

effectiviteitsanalyse?

• Belangrijk om effectiviteit en kosten-effectiviteit van 

innovatieve behandelingen na te gaan.

• Maar (volgens mij) zijn de thans daarvoor gebruikte 

technieken te beperkt.

• ICER: 

• DOELSTELLING: “Maximeer de som van de 

gezondheidsresultaten (QALY’s) binnen een gegeven 

budget van gezondheidszorg”.
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Beperkingen

1. Rechtvaardigheidsargumenten worden volledig

verwaarloosd. Sommige beslissingen in de 

gezondheidszorg draaien nochtans daarrond (vb. 

MAF).

2. De techniek is niet geschikt om uitspraken te doen

over de gewenste grootte van het budget voor

gezondheidszorg. 

– Taboe trade-offs worden omgezet in tragische trade-offs.
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En wat met verantwoordelijkheid?

Globaal kosten-

effectief

Kosteneffectief voor 

niet-rokers

Kosteneffectief voor 

rokers

Ja Ja Ja

Ja Ja Neen

Neen Ja Neen

Neen Neen Neen

• Zijn mensen verantwoordelijk voor hun sociale 

achtergrond?  Wat als rookgedrag mee bepaald 

wordt door genetische achtergrond?
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Structuur

1. De uitdaging: is meer innovatie wenselijk?

2. Solidariteit en prioriteiten.

3. Transparantie en overheidsbeslag.

Besluit.
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3. Transparantie en overheidsbeslag

• Transparantie noodzakelijk: discussie over de 

wenselijkheid en de omvang van gezondheidszorg en 

collectieve ziekteverzekering.

– Maak de solidariteit doorzichtig.

– Expliciteer het verzekeringselement.

• Deze discussie mag niet volledig gedomineerd worden

door budgetoverwegingen. Maar we mogen toch ook 

niet naïef zijn?
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Verzekeringsprincipe

• Gezondheidsuitgaven zijn productief. Mensen willen 

zich verzekeren en collectieve verzekering kan 

efficiënter zijn. Ze moeten dan wel het principe van 

“verzekering” begrijpen…

• Maatschappelijke discussie mag niet verzanden in 

primitieve ideologische stellingnames.
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Een slecht voorbeeld: de groeinorm

• Voordeel: vormt een referentiepunt voor het beleid en 
stimuleert tot nastreven van efficiëntie.

• MAAR: vervallen tot cijferfetisjisme

– discussie absoluut niet ingekaderd in een bredere
maatschappelijke visie - moeilijke keuzen in verband
met trade-offs niet geëxpliciteerd.

– suggestie dat norm kan gehaald worden door 
"verhoging efficiëntie“.
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Meer transparantie

• Aanhangers van een lage groeinorm zouden moeten

verplicht worden om te expliciteren welke

verstrekkingen/innovaties ze wensen door te schuiven

naar de aanvullende verzekering of (concreet!) op 

welke wijze ze de efficiëntie willen verhogen.

• Verdedigers van een hoge groeinorm zouden moeten

verplicht worden om aan te tonen dat de bijkomende

uitgaven inderdaad welvaartsverhogend zijn (huidige

technieken van kosten-effectiviteitsanalyse zijn

daarvoor ongeschikt). 
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Interactie tussen "bereidheid tot betalen" en 
economische effecten

• Bereidheid tot betalen heeft gevolgen voor:

– politieke aanvaarding van het systeem.

– omvang van arbeidsmarkteffecten (perceptie van baten en 

afwenteling in loonkosten).

• Bijdragen zijn geen belastingen.

• Transparantie verhogen door duidelijke earmarking van 

bijdragen voor gezondheidszorg?



Empirie 1: Kolstad, Kowalski (JHE, 2016)

• Massachusetts hervorming.

• “Individuals who gained coverage through their 

employers valued approximately $0.68 of every dollar 

that their employers spent on their coverage.”

• “If the government had instead increased insurance 

coverage by establishing a wage tax to pay for health 

insurance, the distortion to the labor market would have 

been roughly 13 times as large.”
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Empirie 2: Royalty (JHE 2008)

• Bereidheid tot betalen voor meer genereuze

verzekeringsdekking, geschat op basis van keuze

health plan.

40



En het “overheidsbeslag” dan?

• Alle uitgaven optellen en spreken over het 

overheidsbeslag is misleidend. (De eerste betekenis

van “beslag” in Van Dale is “mengsel”).

• Macroeconomische overwegingen komen na een

inschatting van de optimaliteit van overheidsuitgaven.

• (En ik zeg hiermee niet dat alle overheidsuitgaven

wenselijk zijn...)
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Besluit

• De uitgaven in de gezondheidszorg zullen en moeten 

blijven stijgen, maar dat moet wel op een verstandige 

wijze gebeuren.

• Verhoging van de transparantie:

– zal de politieke aanvaarding van de uitgaven 

verbeteren.

– kan de distorties op de arbeidsmarkt gevoelig 

verminderen.



• De gezondheidszorg is een specifiek voorbeeld van een 

algemeen inzicht. Evaluatie van overheidsuitgaven is 

niet mogelijk zonder een gedetailleerde 

welvaartsanalyse.

• In een beschaafde samenleving zou hierover een open 

debat moeten gevoerd worden, waarin alle partijen hun 

eigen opvattingen proberen te expliciteren.
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