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Alleen door het vormen van een 
netwerk kan een balans worden 
gecreeerd tussen de impulsen uit het 
veld en de verantwoordelijkheid van 
de overheid. Vooral daar liggen de 
taken van een moderne centrale 
overheid, die daardoor in normeren-
de zin, maar niet ailes regelend, een 
rechtvaardig gezondheidszorgsys-
teem bevordert. 

OUDE MEESTERS blijven boeien. 
Dat blijkt wear eens uit het gloed-
volle betoog van prof.mr H.J.J. 

Leenen in Medisch Contact van 20 Sep
tember. Niet zonder reclit en reden veegt 
deAmsterdamseemeritus-hoogleraarde 
vioer aan met de thans zo populai re marl<t-
gedachte in de gezondheidszorg en gispt 
hij de overheid, die de marl<tgedachte 
gebruikt als een soort vijgeblad om haar 
bureaucratische onmacht te bedekl<en. 
Men zou het artikel van Leenen op tal van 
punten kunnen aanvullen. Zo zou men er 
nog nadrukkelijker op kunnen wijzen dat 
de marktgedachte voor velen een soort 
vrijbrief is voor het voeren van een gena-
deloze strijd om macht en monopolie. 
Kruisverenigingen die, al dan niet In coa-
litiesmetziekenhuizen,proberendehuis-
arts 'uit de markt te drukken', zorgver-
zekeraars die met luxepakketten de zorg 
verzieken en overheden die toestaan, ja 
zelfs induceren, datde minder sterke door-
bljters in de samenleving op slinkse ma-
nier van hun tandheelkundige hulp wor
den beroofd. "Rond Taxol doen zich thans 
chaotische taferelen voor", schreef NRC 
Handelsblad op 21 September. Wie de 
krant goed leest, voelt de neiging te spre-
ken van een oorlog van alien tegen alien. 
Ook ten aanzien van meer f undamentele 
kwesties zou men aanvullingen kunnen 
geven. Ronduit ergerlijk is dat een aantal 
volgelingen van de marktgedachte gaar-
ne naar Adam Smith venwijst en diens leer 
daarbij lelijk verdraait. Het is waar dat 
Smith meende dat als elk individu zijn ei-
gen voordeel nastreeft, een 'invisible 
hand'ervoorzorgt datde samenleving als 

vanzelf de nodige ordening ten dee! valt. 
Maar wat meestal wordt vergeten, is dat 
Smith zijn idee plaatste binnen strenge 
morele kaders. Smith' eerste gebod was 
dat de verschillende, hun eigen welvaren 
nastrevende individuen niets mochten 
doen waarmee zij hun medemensen scha-
de toebrachten. Alleen onder die voor-
waarde kon het nastreven van het wel-
overwogen eigenbelang 'automatisch' 
leiden tot een goede gang van zaken in 
de samenleving. Wie deze conditie ver-
geet, is geen volgeling van Smith, maar 
eerder van sociaal-Darwinisten als Spen
cer en Sumner die het recht van de sterk-
ste bevorderlijkachtten voor het algemeen 
welvaren. 

Ou sont les neiges d'antan? 
Maar zoals reeds ge'impliceerd: het stuk 
van Leenen behoeft geen aanvullingen. 
Wei heeft het een kanttekening nodig van-
uit bestuurskundig perspectief. 
Deschrijververwerptzowel'de markt'als 
'de bureaucratie'. Een goed beleid in de 
gezondheidszorg is volgens hem coherent 
en wordt niet belemmerd door economi-
sche overwegingen, groeps- en andere 
belangen en departementale fragmenta-
tie. Men zou hieruit kunnen afleiden dat 
hij een terugkeer voorstelt naar 'de goe
de oude tijd', waarin de overheid het be-
lang van de burgers kende en op basis 
daarvan alles bedisselde en via haar re-
gelende activiteiten sturend optrad - dit 
laatste met de hulp van een goed geolied 
ambtenarenapparaat. 
Een dergelijk misverstand meet worden 
voorkomen. De tijden veranderen en, zo
als de Romeinen al wisten, wij verande
ren mee. De tijd van de top-down regelen-
de overheid is voorbij. 
Maar daarmee is nog niet gezegd dat zij 
zich geheel en al zou moeten terugtrek-
ken en evenmin dat de bureaucratische 
organisatievorm geen enkele waarde 
heeft. Ongetwijfeld leidt onnodige bureau
cratische regelarij in de gezondheidszorg 
tot veel tijdverlies en geldverspilling. Aan 
de andere kant vragen handelingen van 
individuen, die in een organisatie werk-
zaam zijn, omcoordinatie.Gebeurtdit niet, 
dan heersen chaos en willekeur. Bureau-

cratieen formaliseren het gedrag en bren-
gen daardoor een zekere eenheid in de 
handelingen aan. Vaak wordt de creatie-
ve prestatie van een individu hoger aan-
geslagen dan die van een organisatie, 
maar, zoals John Kenneth Galbraith iro-
nisch opmerkte: "No individual genius 
arranged the flights to the moon. It was the 
work of organization - bureaucracy." 
Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat 
departementale fragmentatie samen-
hangt met de noodzakelijke arbeidsdeling 
en specialisatie in een moderne samen
leving. 

Ook de tijd van het ongebreidelde 'laissez 
faire'-kapitalisme is voorbij. Dat werd-alle 
mythen en sterke verhalen ten spijt - aan 
het begin van deze eeuw al duidelijk. De 
marktgedachte die thans in de gezond
heidszorg vigeert,lijkteerdereervaringen 
te bevestigen. Daarmee is echter nog niet 
gezegd dat een markt die meer lijkt op die 
van Smith, moet worden uitgebannen. Zo 
dat al zou kunnen: zeker is wel dat de 
bekende wet van Say (ieder aanbod 
schept zijn vraag) ook in de gezondheids
zorg opgaat. En economische en groeps-
belangen zullen altijd hun stempel op de 
besluitvorming drukken. Simpelweg om-
dat middelen niet onbeperkt zijn en het 
algemeen belang in concrete gevallen niet 
altijd goed kan worden bepaald. Zoals 
Leenen zelf schrijft, valt het zogenaamde 
noodzakelijkheidsbeginselmoeilijkvastte 
stellen. 

In onze visie is het dan ook weinig zinvol 
om de overheid en de markt als een inef-
ficiente Leviathan respectievelijk een in-
halige Beelzebub voor te stellen. Zij heb-
ben - net als het nog niet genoemde maat-
schappelijke middenveld - elk hun eigen 
taken. De overheid dient de hoofdiijnen 
van het beleid in te vullen, waaronder het 
noodzakelijkheidsbeginsel. Dat betekent 
onder meer dat deze hoofdiijnen in de tijd 
zullen veranderen, omdat ook de opvat-
tingen in de samenleving in beweging zijn. 
Deze hoofdiijnen dient men vooral te zien 
als het afbakenen van het speelveld waar-
binnen de actoren in de gezondheidszorg 
zich mogen bewegen en het vaststellen 
van de spelregels waaraan deze actoren 
zich hebben te houden. 3 
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Of marktpartijen, instellingen van het par-
ticulierinitiatiefofoverheidsapparaten(in 
een bepaald deelveld) vervolgens het 
voortouw nemen bij het vervullen van be-
paalde taken, is dan afhankelijk van de 
overeenkomsten die deze partijen sluiten 
binnen de ruimte van het speelveld en de 
spelregels. 

Drie modellen vergeleken 
Een dergelijk idee sluit ook beter aan bij 
moderne sturingsconcepties, zoals de 
zogenoemde netwerkbenadering. In onze 
opvatting van deze benadering staat de 
overheid zowel boven (waar het de vast-
stelling van de spelregels betreft) als naast 
het maatschappelijke middenveld en het 
bedrijfsleven. Niet onbelangrijk is ook dat 
steeds weer blijkt dat de overheid haar 
eigen belangen nastreeft en dat die lang 
niet altijd stroken met die van de samen-

waarin eenieder zijn voordeel zoekt, lei-
den vanzelf (via de onzichtbare hand) tot 
een optimale situatie. Het algemene be-
lang wordt het best gediend als iedereen 
welovenwogen zijn eigen belang nastreeft. 
De taak van de overheid beperkt zich tot 
hetstimulerenvanhetzelfsturendvermo-
gen van de samenleving. 
3. Het pluricentrisch model: het netwerk. 
Dit model gaat er van uit dat de verhou-
ding tussen de actoren in een veld niet 
zozeer door macht of door ruil wordt be
paald, maar door wederzijdseaf hankelijk-
heid. Een belangrijk kenmerk van het net
werk is vervlechting: de actoren kunnen 
hun doelen over en weer slechts bereiken 
met steun van bepaalde anderen. Dat 
betekent niet dat de actoren volledig vrij 
zijn om te kiezen, maar ook niet dat ze 
daartoegedwongenworden.Veeleerzijn 
zij tot elkaarveroordeeld.Overigens gaat 

Niet zozeer macht of ruil, maar 
wederzijdse afhankelijkheden bepalen de verhuodingen 

leving als geheel dan wel van bepaalde 
groepen daarvan in het bijzonder. 
De netwerkbenadering kan als een alter-
natief worden gezien voor het unicentrisch 
model, waarvan Leenen impliciet uitgaat, 
en het multicentrisch model van de markt-
apologeten. Kort samengevat zien deze 
modellen er als volgt uit: 
1. Het unicentrisch model: het (regel)-
systeem. Het beeld is dat van een machi
ne, van een auto die de commando's van 
dechauffeurfeilloosopvolgt. Kenmerken 
van het systeem zijn dat macht en gezag 
een belangrijkerolspelen.Daarnaast zijn 
bureaucratischeorganisatieprincipesvan 
groot belang. 
Uitgangspunten zijn: 

a. het gaat om het algemeen belang en 
er is een centrale instelling die dat alge
meen belang kent; 

b. deze instelling mag derhalve de pro-
blemen definleren en bepalen hoe deze 
worden opgelost; 

c. de hierarchisch hogere, centrale een-
heid heefteen bovengeschikte rol: ze kan 
haar wil 'top down' opieggen. 
De bekendste toepassing van dit model 
vormt de overheid die door middel van wet-
en regelgevingde samenleving aanstuurt. 
2. Het multicentrisch model: de markt. 
Hier wordt het beeld gebruikt van de markt-
plaats met kooplieden en klanten. Uit
gangspunten zijn dat het gaat om het ei-
genbelang van indlviduen die volledig 
geinformeerd zijn over wat er te koop is 
en volledig vrij zijn om te kiezen uit het 
aangebodene. De onderhandelingen. 

het in dit derde model niet om het alge
meen belang en niet om het eigen belang, 
maar om gemeenschappelijke belangen 
van de actoren, tenminste als deze gevon-
den kunnen worden. 

Het zai duidelijk zijn dat het unicentristisch 
model in het kader van de afstemming 
tussen voorzieningen geen goede keuze 
is: gemeenten en zorgverzekeraars mo-
gen intern wellicht goeddeels bureaucra-
tisch georganiseerd zijn, ook het feit dat 
ze coalities sluiten verandert niets aan de 
situatie dat zij met de instellingen in de 
regionale gezondheidszorg alles behalve 
een hierarchisch geordend systeem vor-
men. Ook door een 'verstandscoalitie' 
tussen gemeenten en zorgverzekeraarzal 
een dergelijk systeem niet ontstaan. Als 
de coalitie meer macht probeert uit te oe-
fenen, zaI dat dan ook niet tot een betere 
samenhangleiden.WaarschijnIijkerisdat 
een aantal hulpverleners zich aaneensluit 
tot een strategische coalitie, maar dat 
betekent nog lang niet dat zij dan ook op 
uitvoerend vlak gaan samenwerken. 
Voorts is denkbaar dat de coalitie van 
zorgverzekeraar en gemeenten de hulp
verleners uit elkaarspeelt. Dat zalnatuur-
lijk al helemaal geen betere afstemming 
betekenen. 

Ook het beeld van de markt lijkt als denk-
model c.q. leidraad minder geschikt. Toe-
passing van de metafoor van de markt leidt 
niet tot een betere samenhang, omdat de 
onderlinge wedijver afstand creeert tus
sen partijen die juist samen zouden moe-

ten werken, omdat ze alleen gezamenlijk 
goede, samenhangende zorg kunnen le-
veren. En als de 'reparatieafdeling van 
Nederland BV met andere afdelingen 
gaat concurreren kan dat niet anders dan 
funestegevolgenhebben.Datconcurren-
tie tot vernieuwingen in de gezondheids
zorg zou leiden, is al evenzeer de vraag: 
aan de voorwaarden waaronder het 
marktmodel werkt, wordt immers nauwe-
lijks of niet.voldaan. Zo is een potentiele 
aanbieder niet vrij om de markt te betre-
den en kan de vrager het aanbod niet goed 
beoordelen. 
Nadat de unicentrische aanpak die uit de 
StructuurnotavanHendriksspreekt,faal-
de en ook de multicentrische benadering 
van Dekkeren Simons schipbreukleidde, 
staat thans het derde model in de belang-
stelling. Mw Borst-Eilers, de minister van 
VWS, lijkt het (impliciet) te gebruiken in 
haar beleid inzake de farmacotherapeu-
tische hulp en de tarifering van de specia-
listische hulp. 

Het pluricentrisch model is ook voor het 
bewerkstelligen van een betere regiona
le samenwerking een bruikbaar concept. 
Het weerspiegelt de verhoudingen het 
best: niet zozeer macht of ruil, maar we
derzijdse afhankelijkheden bepalen de 
verhoudingen. Het draait in de gezond
heidszorg niet om bureaucratische 
machtsstructuren en niet om de invisible 
hand, maar om voortgaande ronden van 
onderhandelingen in een wisselend veld 
van actoren die het over een wisselend 
scala van ondenwerpen proberen eens te 
worden. 

Slot 
Een balans tussen de impulsen uit het veld 
en de verantwoordelijkheid van de over
heid, zoals die door Leenen wordt bepleit, 
is ons inziens alleen te realiseren door het 
vormen van een netwerk. Vooral daar lig-
gen de taken van een moderne, centrale 
overheid die daardoor sterker dan nu, in 
normerende zin maar niet alles regelend, 
een rechtvaardig gezondheidszorgsys-
teem bevordert. • 
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