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Zonder twijfel heeft ook de stelselwijziging in de gezond-
heidszorg op de achtergrond meegespeeld. De introduc-
tie van marktdenken – in een gezondheidszorg die 
gekenmerkt wordt door een grote rol voor private par-
tijen én een collectief gewaarborgde universele toeganke-
lijkheid – moet een recept zijn geweest voor omzetver-
groting. Hiermee is weliswaar ruimte geboden aan 
professionals om de kwantiteit en kwaliteit van de zorg 
die zij leveren te vergroten, maar heeft dit ook geleid tot 
aantoonbare verbeteringen in de gezondheid van de 
Nederlandse bevolking?

Gezondheidswinst
Niet van alle vormen van gezondheidszorg zijn effecten te 
verwachten op de gezondheid van de bevolking, hoe ruim 
ook gedefinieerd. Gehandicaptenzorg richt zich vooral op 
verzorging en begeleiding van mensen met verstandelijke 
en lichamelijke beperkingen, wat hopelijk bijdraagt aan 
een betere kwaliteit van leven en meer participatie in de 
samenleving, maar wat niet terug te vinden is in gangbare 
maten voor de volksgezondheid. Iets dergelijks geldt voor 
grote delen van de ouderenzorg. Of de toename van het 
zorggebruik in deze sectoren tot een betere kwaliteit van 
leven heeft geleid, is misschien aannemelijk, maar bij 
gebrek aan gegevens helaas volkomen onbekend.3,4

Bij de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg 
zou echter, wanneer de geleverde zorg effectief is en een 
voldoende bereik in de bevolking heeft, wel degelijk ver-
wacht mogen worden dat toegenomen zorggebruik tot 
een verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezond-
heid van de bevolking leidt. Over het eerste valt met enige 
voorzichtigheid wel iets te zeggen, maar over het tweede 
– een verbetering van de geestelijke gezondheid door het 
toegenomen gebruik van geestelijke gezondheidszorg – 
niet, opnieuw door een schrijnend gebrek aan gegevens.5

Sinds het begin van de 21e eeuw is de levensverwachting 
in Nederland sterk toegenomen (figuur 1b). Na decennia 
van stagnatie begon de levensverwachting rond 2002 
plotseling snel te stijgen, vooral door een daling van de 
sterfte onder ouderen. Uit onderzoek blijkt dat deze stij-
ging niet kan worden verklaard door een plotselinge 
daling van het aantal rokers of door andere gedrags- of 
omgevingsfactoren, maar waarschijnlijk een direct 
gevolg is van meer ziekenhuiszorg en specialistische 

Nederland heeft, uitgedrukt in euro’s per hoofd van de 
bevolking, de op twee na duurste gezondheidszorg van 
Europa, en zelfs de allerduurste als we de uitgaven uit-
drukken in percentage van het nationaal inkomen.1 
Alleen Noorwegen en Zwitserland geven in Europa meer 
uit aan gezondheidszorg, maar omdat deze landen bedui-
dend rijker zijn dan Nederland, besteden wij een nog 
groter deel van ons nationaal inkomen aan de zorg. De 
directe oorzaak hiervan is gemakkelijk aan te wijzen: 
sinds de millenniumwisseling zijn de uitgaven aan 
gezondheidszorg in Nederland sterk gestegen, veel ster-
ker dan in andere West-Europese landen (figuur 1a). Wat 
deze kostenexplosie ons aan gezondheidswinst heeft 
opgeleverd is echter veel minder duidelijk.

omzetstijGinG
Vaststaat dat deze kostenstijging berust op een stijging 
van de hoeveelheid geleverde zorg, vooral in de zieken-
huiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheids-
zorg en ouderenzorg.2 Deze stijging is slechts voor een 
klein deel toe te schrijven aan een toegenomen zorgbe-
hoefte. Zo lijkt de groei van het gebruik van persoonlijke 
verzorging door ouderen terug te voeren op de groei van 
het aantal 80-plussers dat zelfstandig woont,3 en lijkt de 
groei van het zorggebruik door zwakbegaafden vooral te 
worden veroorzaakt door de grotere complexiteit van de 
samenleving en het verdwijnen van laaggeschoold werk.4

Veel belangrijker voor de kostenstijging waren echter 
veranderingen in het aanbod van zorg. Zo verwijzen 
huisartsen tegenwoordig meer patiënten met psychische 
stoornissen naar de geestelijke gezondheidszorg, waar-
mee ze gehoor geven aan pleidooien om onderbehande-
ling te verminderen.5 Verder hebben het afschaffen van 
ziekenhuisbudgetten en de invoering van productieprik-
kels in de financiering, zoals de invoering van diagnose-
behandelcombinaties (DBC’s), een opstuwend effect 
gehad op het gebruik van ziekenhuiszorg.6
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zorg, onder meer in de vorm van preventieve en curatieve 
behandeling van hart- en vaatziekten.7

Dat de uitkomsten van de curatieve gezondheidszorg in 
Nederland in deze periode zijn verbeterd, komt uit veel 
studies naar voren. Er was een sterke daling van de sterfte 
aan een reeks van aandoeningen die met goede zorg ver-
mijdbaar zijn, en van de sterfte na ziekenhuisopnames 
voor een beroerte of hartinfarct. Er was ook een sterke 
toename van het aantal patiënten met hart- en vaatziek-
ten dat medicatie gebruikt die door de richtlijnen is aan-
bevolen. Daarnaast bleek de daling van de sterfte aan 
ischemische hartziekte in de bevolking voor bijna de 
helft toe te schrijven aan een verbeterde behandeling. De 
perinatale sterfte daalde behoorlijk, en ook het percen-
tage patiënten dat tijdens een ziekenhuisopname ver-
mijdbare schade oploopt, waaronder vermijdbare sterfte, 
is in deze periode gedaald.8

Al deze verbeteringen, die door professionals, toezicht-
houders en beleidsmakers hard zijn bevochten, zijn waar-
schijnlijk mede mogelijk gemaakt door het wegvallen van 
financiële belemmeringen. Deze verklaring van de sterke 
stijging van de levensverwachting wordt ondersteund 
door veel recente onderzoeksliteratuur die aannemelijk 
maakt dat – vroeger niet, maar tegenwoordig wel – 
hogere nationale uitgaven aan gezondheidszorg samen-
gaan met lagere sterfte en een hogere levensverwachting. 
Bij een lagere sterfte is het overigens niet gebleven, want 
behalve de totale levensverwachting is ook de gezonde 
levensverwachting de laatste 15 jaar flink toegenomen.9

toch moet het beter kunnen
Dat de kostenstijging in de gezondheidszorg heeft bijge-
dragen aan een hogere levensverwachting en misschien 
ook aan een langere gezonde levensverwachting, zegt 

 

FiGuur 1  Ontwikkeling van (a) de uitgaven aan gezondheidszorg en (b) de levensverwachting bij de geboorte. Weergegeven zijn de ontwikkelingen in Nederland 

( ), West-Europa (gemiddelde, ), Zwitserland ( ) en Portugal ( ) in de periode 1990-2012. De ontwikkeling van de gezondheidszorguitgaven zijn 

ook weergegeven voor Noorwegen ( ) en Griekenland ( ) (alleen a). De ontwikkeling van de levensverwachting is weergegeven voor Spanje ( ) en 

Denemarken ( ) (alleen b).1 
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nog weinig over de doelmatigheid van de extra bestedin-
gen, of over die van het huidige hoge uitgavenniveau. 
Krijgen de Nederlandse premiebetalers waar voor hun 
geld? Opnieuw weten we hier opmerkelijk weinig van. 
Wat wel vaststaat is dat Nederland, ondanks de spectacu-
laire kostenstijging, nog lang niet de beste leerling van de 
klas is als het gaat om gezondheidsuitkomsten op bevol-
kingsniveau. Terwijl Nederland qua zorgkosten opschoof 
van de middenmoot naar de top van Europa, leidde de 
snelle toename van de levensverwachting er slechts toe 
dat Nederland vanuit de achterhoede weer in de midden-
moot terechtkwam.1

Deze middelmatige uitkomsten berusten vooral op de 
nog steeds relatief grote gezondheidsschade door tabaks-
gebruik in Nederland, die weer het gevolg is van een 
jarenlange achterstand in de tabaksbestrijding. Ook zijn 
sinds de eeuwwisseling de uitgaven aan preventie in 
Nederland sterk achtergebleven bij die aan overige zorg-
sectoren. De uitgaven voor preventie zijn niet meege-
groeid met die voor de gezondheidszorg als geheel. Inte-
gendeel: gecorrigeerd voor inflatie zijn de uitgaven aan 
gezondheids- en arbodiensten, preventieve tandheelkun-
dige zorg en andere vormen van preventie sinds de mil-
lenniumwisseling in Nederland gelijk gebleven (figuur 2). 
Uit dit onthutsende plaatje kan de conclusie worden 
getrokken dat het aandeel van preventie in de totale 
zorguitgaven sterk is teruggelopen.
Wanneer de zorguitgaven van verschillende landen wor-
den afgezet tegen de levensverwachting, blijkt dat Neder-
land een lagere levensverwachting heeft dan het uitga-
venniveau doet vermoeden.1 Ook uit meer gedetailleerde 
analyses van bijvoorbeeld sterfte na opname in het zie-
kenhuis, overleving na een diagnose ‘kanker’, of perina-
tale sterfte blijkt dat de gezondheidsuitkomsten van de 
zorg in Nederland lang niet altijd tot de Europese top 
behoren.8 Alleen wanneer veel nadruk wordt gelegd op 
aspecten van patiëntgerichtheid komt de Nederlandse 
gezondheidszorg stelselmatig als beste uit de bus.10

conclusie

Het is teleurstellend dat, ruim 10 jaar na het begin van 
een spectaculaire kostenstijging in de Nederlandse 
gezondheidszorg, het nog grotendeels onbekend is wat 
deze kostenstijging heeft opgeleverd aan gezondheids-
winst of betere kwaliteit van leven. Dit geldt vooral voor 
de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en 
ouderenzorg, maar in mindere mate ook voor de zieken-
huiszorg, waarover we alleen tot een oordeel kunnen 
komen door te puzzelen met incomplete stukken infor-
matie. Hier schort toch echt iets aan de informatievoor-
ziening door statistiek en onderzoek. Hoe kan van politici 

verwacht worden dat ze verstandige besluiten over de 
gezondheidszorg nemen als de uitkomsten van de zorg 
niet worden gemeten?
Alleen voor de kostenstijging in de curatieve zorg is op 
grond van beschikbare gegevens aannemelijk dat deze 
een positief effect heeft gehad op de volksgezondheid. De 
introductie van marktdenken en financiële productie-
prikkels heeft er, in combinatie met een onverminderd 
goede toegankelijkheid van zorg en een ontketende ver-
beteringsdrift van professionals, toe geleid dat veel meer 
mensen effectieve behandelingen krijgen. Dit goede 
nieuws is waarschijnlijk nog te weinig tot beleidsmakers 
doorgedrongen. Tegenstanders van marktwerking zou-
den er goed aan doen dit in hun afwegingen te betrekken, 
maar omgekeerd moeten voorstanders beseffen dat de 
eventuele zegeningen van marktwerking in belangrijke 
mate afhangen van het handhaven van een goede toegan-
kelijkheid van de zorg.
Het slechte nieuws is dat Nederland ondanks een hoog 
uitgavenniveau lang niet de beste gezondheidsuitkom-
sten van Europa heeft. Kennelijk zijn we wel bereid om 
heel veel geld aan langdurige zorg uit te geven – zonder 
daarvan overigens de opbrengst te willen meten –, maar 
niet om maximaal gebruik te maken van de mogelijkhe-
den van tabaksbestrijding en andere vormen van collec-
tieve preventie, die veelal minder kosten dan curatieve 
zorg maar meer opbrengen. Zo bezien was de prijs van de 
gezondheidswinst van de afgelopen jaren echt te hoog: 
met een snufje meer preventie hadden de Nederlandse 
burgers meer waar voor hun geld gekregen.

 

FiGuur 2  uitgaven aan gezondheidszorg ( ) en aan preventie in Nederland 

( ) in de jaren 2003-2011.1
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Dit artikel is een bewerking van een lezing die werd gehouden tijdens het sym-

posium ‘Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan’ (Den Haag, 4 juni 

2015). De tekst van deze lezing is in een andere vorm ook opgenomen in de 

congresbundel (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2015).
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