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Gezondheidszorg in de verdrukking 
Reactie op artikel van Bert Vendrik1 
Gerard Donkers, 17 maart 2009 
 
Beste Bert 
 
De problemen in de gezondheidszorg stapelen zich inderdaad op. Jouw stuk staat 
er bol van. Naar voren komen allerlei verschillende soorten van kleine en grote 
problemen die zich afspelen op allerlei niveaus van interventie: op uitvoerend, 
management, beleid, bestuurlijk-politiek en maatschappelijk niveau. Het zijn er 
zoveel dat het lastig wordt om een heldere probleemstelling als vertrekpunt voor je 
artikel te nemen. Zit de gezondheidszorg in de verdrukking of plaatst zij zichzelf in 
de verdrukking? Wie is eigenlijk de verdrukte en wie is de verdrukker? Voel jij je als 
professional beklemd zitten of zijn het kritiekpunten die komen vanuit de media of 
vanuit de sfeer van politiek en wetenschap? Het gevaar van alle problemen 
tegelijkertijd te willen aanpakken, is dat de analyse en de oplossing ervan een 
warboel zijn. 
 
Terecht vraag je je af, of er in die diversiteit aan problemen mogelijk een gemene 
deler of gemeenschappelijke basis zit. Zit daar mogelijk een basaal probleem achter 
verscholen? Wat is er eigenlijk aan de hand en in welke richting moeten we een 
oplossing zoeken? Je zou ook kunnen vragen: in welke richting zijn we al bezig om 
een oplossing te zoeken? En weer komt er een diversiteit aan verschillende 
antwoorden naar voren. Maar zit er mogelijk ook achter die antwoorden een 
gemeenschappelijke noemer? In welke richting bewegen zich de samenleving en de 
gezondheidszorg? Hoe kunnen we bruggen slaan tussen de verschillende 
perspectieven, logica’s en waardensystemen van burger, professionals, managers en 
beleidsverantwoordelijken? Wat zijn die gemeenschappelijke waarden of ‘goederen’ 
die centraal behoren te staan in de zorg voor de gezondheid van mensen?  
En hoe passen de waarden die schuilgaan achter bureaucratie en markt in dit 
antwoord? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een goede marktwerking in een domein 
dat zelf geen markt is? Verplichte verzekering, verplichte acceptatie, 
kostenbeheersing vanuit een politiek-economisch perspectief, collectieve definitie 
van zorgpakketten, kwaliteitsoogmerken met solidariteit als grondslag, dat klinkt 
allemaal niet bepaald als een ruige markt met moordende concurrentie en een 
gerichtheid op winstmaximalisatie. Een consument is er nauwelijks. Het ideaal is 
veeleer dat er niet wordt geconsumeerd, behalve natuurlijk als zorg echt 
noodzakelijk is. Vanuit economisch oogpunt een wat merkwaardige markt. En kun 
je in de mensgerichte dienstverlening wel spreken van een zinvolle bureaucratie, 
gedefinieerd als een organisatiesysteem waarin bureaucraten de heerschappij 
voeren? Vraagt de zorg voor de medemens niet juist om een anderssoortige manier 
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van denken, om een organisatiesysteem dat recht doet aan de kwaliteit van het 
samenleven en samenwerken tussen zorgbehoeftige burgers en hun 
dienstverleners? Hoe zou zo’n mensvriendelijk organisatiesysteem er dan moeten 
uitzien? 
 
In wetenschap, politiek en maatschappij tekent zich de laatste decennia een nieuwe 
manier van denken af, door onder andere Ulrich Beck en Anthony Giddens 
reflectieve modernisering genoemd. Volgens deze en vele andere auteurs bevinden we 
ons in een fundamentele crisis van de modernisering, van de vertrouwde industriële 
maatschappij met haar rationeel vooruitgangsgeloof. De waarden, concepten en 
instituties zoals klasse, gezin, staat, godsdienst, wetenschap, gezondheidszorg, 
democratie et cetera, die de hoeksteen vormden van onze Westerse industriële 
samenleving, zijn een sta in de weg geworden voor de verdere ontwikkeling en zijn 
stuk voor stuk aan een tergende erosie onderhevig. Alom is er behoefte aan 
herbezinning, terwijl de samenlevingsrisico’s op het gebied van onder meer 
ecologie, beheer, gezondheid, veiligheid en individualisering toenemen.  
 
Deze nieuwe fase van modernisering (ook wel ‘post- of laatmodernisering’ 
genoemd) vraagt enorm veel van burgers en professionals. Ze moeten zich leren 
opstellen als verantwoordelijke risicodragers. Ze moeten leren hun eigen biografie te 
ontwerpen, omdat het niet meer vóór hen wordt gedaan. Ze moeten dagelijks 
kiezen uit een overaanbod aan informatie en een duizelingwekkende hoeveelheid 
opties: een tyrannie van mogelijkheden, zegt Giddens. In het hedendaagse sociale beleid 
wordt dan ook steeds meer accent gelegd op: burgers aanspreken op eigen 
verantwoordelijkheid, zelfregie, verantwoord omgaan met risico’s en actief 
burgerschap. Burgers moeten worden geactiveerd om zelf mee vorm te geven aan 
hun eigen leven en aan de samenleving. De legitimiteit van de moderne 
verzorgingsstaat die vóór de mensen het bedje spreidt, zonder actieve inzet en 
tegenprestatie van de burger, wordt niet meer geldig geacht. De activerende 
verzorgingsstaat dient zich aan: eigen verantwoordelijkheid primair in plaats van 
onvoorwaardelijke solidariteit., nadruk op actief burgerschap in plaats van op 
welvaartsstaat, accent op zelfhulp, zelfbeoordeling en zelfoplossing in plaats van 
probleemoplossing voor de ander, de hele persoon-in-zijn-context centraal in plaats 
van kijken vanuit een smalle probleembril en vraaggericht werken in plaats van 
aanbodgericht. 
 
Die taal en logica van de verantwoorde zelfsturing in afstemming op zichzelf en de 
omgeving, klinkt misschien eenvoudig, maar is bijzonder ingewikkeld. Zij vraagt 
om een cultuuromslag in het denken van burgers, professionals, managers en 
beleidsverantwoordelijken. Als je de zelfsturing van de burger wilt aanspreken en 
versterken, dan ga je primair op zoek naar de eigen doelen of referentiewaarden in 
zijn gedrag en start je niet vanuit het eigen aanbod. De doelen van je interventie leg 
je als uitvoerende professional of als manager en beleidsmaker dus niet tevoren 
definitief vast in behandel- en beleidsplannen. Je laat deze gaandeweg in een 
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dialoog met de zelfsturende cliënten/burgers totstandkomen en concretiseren. 
Tevoren de uitkomsten in standaardanalyses en standaardoplossingen al vastleggen 
betekent, dat de zelfsturing van burgers (en professionals) en de dialoog met hen 
worden genegeerd of ontkend. De waarde van het goede leven is nu eenmaal 
pluralistisch en dus particularistisch. Dat moet je in zekere zin leeg houden en niet 
meteen gaan moraliseren. Het is niet zozeer sturen op tevoren bepaalde, SMART-
geformuleerde doelstellingen en resultaten dat centraal zou moeten staan in de 
manier van werken, maar het realiseren van sociale waarden, kwaliteiten, verschillen 
en dialoog. Dát zou financieel moeten worden beloond. 
 
De logica van de reflectieve modernisering met haar accent op verantwoorde 
zelfsturing vraagt dus ook om een anderssoortige professional en een andere benadering 
van methodiek. Het vraagt om kritisch afstand te nemen van het sociaal-
technologisch concept van professionaliteit en beleid: met haar verouderde visie op 
wetenschap als het zoeken naar objectieve waarheden als basis voor zogenaamd 
‘evidence based’ handelen; met haar rationeel en lineair doel-middel denken; met 
haar gerichtheid op beheersing, maakbaarheid, steeds meer regelgeving en controle 
waar mensen zich achter gaan verschuilen. In een kritisch-reflectieve benadering 
wordt steeds de verbinding gelegd met de concreet handelende persoon-in-zijn-
situatie. Er wordt bijvoorbeeld geen genoegen genomen met abstracte verklaringen 
voor de financiële crisis, zoals Het financieel stelsel is te ondoorzichtig geworden, maar het 
legt verbindingen met de concreet handelende uitvoerders, bestuurders en 
toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor hun beslissingen. Vrijwel alle 
bankiers en toezichthouders verschuilen zich achter gemene regels en procedures. 
  
En ik twijfel er niet aan: de toenemende litanie van regels, methoden en 
protocollen, met de daarbij passende allocatie van middelen, zijn ongetwijfeld goed 
bedoeld. Maar ze zijn rampzalig als deze in de plaats komen van het eigen 
beoordelingsvermogen van cliënt en professional. Een behandelmethode in de 
gezondheidszorg is altijd een aan de morele actor gekoppelde 
handelingscompetentie, een persoon die werkendeweg (via een bepaalde weg) 
reflectief (dus niet mechanisch) zijn doelen probeert te realiseren en die daar al of 
niet effectief in kan zijn. Een behandelmethode is dus per definitie geen 
gestandaardiseerd analyse- en behandelingsprotocol dat op zichzelf al of niet 
effectief zou kunnen zijn of een bepaalde methode van werken dwingend zou 
voorschrijven. Het gaat in het werken met mensen altijd om een bepaalde manier 
van omgaan met kennis van voorschriften, protocollen, diagnostische categorieën 
(bijvoorbeeld de DSM-classificatie) en methodieken in afstemming op de andere 
relevante stakeholders in een bepaalde probleemsituatie.  
Dit vraagt ook nieuwe competenties van de professionals in de gezondheidszorg. 
Zij moeten bijvoorbeeld persoonlijke en sociale vraagstukken sectoroverstijgend 
kunnen aanpakken en niet slechts verkokerd kijken vanuit één specifieke 
beleidssector. De jeugdhulpverlening heeft een neiging om vanuit het kind naar de 
situatie te kijken, het maatschappelijk werk vanuit het gezin, de schuldhulpverlener 
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vanuit de financiële schuld, de opbouwwerker vanuit de wijk en de GGZ vanuit 
een psychiatrische invalshoek et cetera. Bij vraaggericht werken is niet zozeer de 
bestaande beroepsindeling in allerlei specialismen uitgangspunt, maar het oplossen 
van een bepaald vraagstuk. Voorzover er professionals nodig zijn om dit vraagstuk 
op te lossen, zijn het professionals die de logica van de cliënt/burger kunnen 
verbinden met die van de taal van de manager, bestuurder en 
beleidsverantwoordelijke. 
 
De fase van reflectieve modernisering met haar accent op versterking van het 
zelfregulerend vermogen van de burger, vraagt ook van de 
beleidsverantwoordelijke en regisserende instanties een andere manier van aanpak. 
Nadruk zal onder meer liggen op het signaleren en creëren van gunstige condities voor 
zelfregulering. Te denken valt aan financieringsvormen waarin de cliënt zelf het stuur 
in handen heeft, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het PGB en waarin kwaliteit van 
zorg en goede samenwerking tussen professionals en organisaties ook financieel 
loont. Of aan de ontwikkeling van een organisatiecultuur die past bij mensgerichte 
beroepen. De logica van het bedrijfsmatige denken in termen van producten is 
voor het oplossen van sociale vraagstukken te beperkt. Dat leidt tot steeds verdere 
zelfuitputting van de gezondheidssector, omdat cliënten en uitvoerende werkers 
niet meer als effectieve en morele zelfstuurders worden aangesproken, maar 
onderdeel worden van een gemechaniseerd en gebureaucratiseerd systeem. 
Daarmee gaat veel kracht en menselijke potentie verloren. In een mensgerichte 
beroepensector past een handelingsgerichte taal. Dat is de taal van de dienstverlening. 
In die taal wordt gedacht in termen van zelfsturing, dialogische afstemming, leren 
en kwalitatieve waarden. 
 
Bert, de signalen die jij uit de gezondheidszorgpraktijk opneemt vind ik dus heel 
herkenbaar. Ik onderstreep ook jouw zoektocht naar de gemene deler achter deze 
vragen en problemen en heb geprobeerd daar in grote lijnen mijn samenhang in te 
construeren. 
 
Succes verder met je verhaal. 
Met vriendelijke groet 
Gerard Donkers 


