
KOPLOPER GOEDE ZORG? 

Enkele weken geleden werd via de media het bericht verspreid dat Nederland Europees 

koploper Goede Zorg is, dus (bijna) wereldkampioen. Het  niet onderbouwde bericht zou 

voortkomen uit informatie van de Euro Health Consumer Index  en van het Commonwealth 

Fund. Mensen die aan de Archerkant van Nederland wonen, vooral  (Brabant) zien de 

onzinnigheid van zo’n bericht meteen. Ze weten namelijk de dat zorg bij de Zuiderburen over 

het algemeen genomen beter is en kunnen daar uit eigen ervaring voorbeelden van geven. De 

reclametaal uit het bericht wordt sindsdien om de haverklap herhaald. Bij deze hersenspoeling 

mogen toch wel enkele kanttekeningen geplaatst worden.  

Minister Edith Schippers  (VVD) bindt volgens mij oprecht de strijd aan met de internationale 

medicijnen-zorgmiddelen-industrie, maar is helaas wel lid en vertegenwoordiger van een 

partij die ook op dit terrein de vrije markt bejubelt en dus vindt dat een bepaalde soort 

aandeelhouders de dienst uitmaken ten aanzien van de gezondheid van velen.  

 

Ziekenhuizen in Nederland functioneren 4 dagen per week op normale kracht. Kan dat niet 

ruimer? Vrijdag is een geliefde om ‘naar huis te mogen’, indien dat enigszins verantwoord 

lijkt . In het weekend gebeurt alleen het hoognodige.  Wie stevig ziek wordt of denkt te 

worden krijgt het niet gemakkelijk tussen vrijdagmiddag en maandagmorgen. Dus misbruik 

van 112.  

 

Verpleeghuizen en verwante instellingen zijn roekeloos opgeheven (op hoop van financiële 

zege) en de toestanden in deze huizen zijn nogal eens onverantwoord wat het realiseren van 

echte zorg betreft, maar dat ligt niet aan degenen die de handen aan het bed, in de 

medicijnenkast, aan het dienblad en aan de rolstoel hebben en die de mantelzorg aan het werk 

moeten zetten. Soms is er sprake van uitbuiting van deze praktijkzorgers. De meeste mensen 

worden graag thuis verpleegd en verzorgd maar als dat ten koste gaat van hun en andermans 

welzijn  moeten er meer (tijdelijke) opvangmogelijkheden zijn op basis van de 

zorgverzekeringswet.  

De thuiszorg is een massale vorm van zorg die momenteel teveel  buiten beeld gehouden. is. 

Deze organisaties moeten roeien met de riemen die ze hebben. Soms verdedigen ze zich tegen 

commentaar op  onvoldoende zorgverlening door naar de zorgverzekeraars te wijzen. Dit is 

echter slechts indirect waar. Met de verzekeraars wordt uiteraard een bepaald plafond in de 

vergoedingen afgesproken maar onder dat plafond maakt de thuiszorgorganisatie zelf uit hoe  

geroeid wordt.  

Termen als wijkverpleging en trajectbegeleiding klinken als onafhankelijke voorzieningen. 

Deze medewerkers zijn in dienst van thuiszorgorganisaties, weliswaar apart gefinancierd door 

de zorgverzekeraars, maar toch onderworpen aan instellingsloyaliteit en collegialiteitt. 

Continue vaste koppeling aan gemeenten en de huisartsenpraktijken is dus wenselijk. 

Een zwak punt in ons zorgsysteem is het goedkoop mikken op mantelzorg die geen luxe is 

maar harde noodzaak voor de patiënt. Het systeem kan mantelzorg vergaand en riskant 



belasten. Om een voorbeeld te geven: de ruggen van zorgmedewerkers zijn uiteraard ARBO-

beschermd maar naar de rug van een full-time mantelzorger kan helaas niet gekeken worden. 

De kans op een verpleeghuisopname (zonder keuzemogelijkheid) van de patiënt (vaak partner) 

is daardoor aanwezig. Een aanbod om de mantelzorger te ondersteunen met een luisterend oor 

en praktische tips biedt dan gaan soelaas. Zware mantelzorg moet goed gevolgd te worden.  

Aan de mythe van de koploper draagt ook bij het verhaal van het medisch rapport dan op een 

centrale post (bij huisarts) raadpleegbaar is, maar dat niet alleen: de (eventueel dementerende) 

patiënt  kan volgens de wet- en regelgeving een print aanvragen, de mantelzorger niet. De 

waarheid is dat een actueel medisch rapport met alle informatie van de zorgverleners 

(ziekenhuis, apotheek, thuiszorg, en meer specialistische zorgverleners) doorgaans niet 

beschikbaar is op een centraal adres en dat een betreffende computerbestand eigenlijk niet 

leesbaar uit te printen is. 

Een sterk staaltje koploperskwaliteit is ook het dumpen van de WMO bij de gemeenten. Van 

een goed doordachte implementatie van deze decentralisatie was geen sprake, Wel van een 

drastische bezuiniging die door de gemeenten  werd geaccepteerd.   Keukentafelgesprekken 

moeten nogal eens professioneel begeleid worden.  

Op het terrein van het Persoonlijk Zorgbudget bleek de overheid in staat om een zo’n grote  

chaos te ontwikkelen dat onder meer patiënten en zorgverleners in grote problemen kwamen 

en dat niet alleen: het omvangrijk frauderen werd gedoogd om partijpolitieke redenen. Een 

wel heel opvallende situatie van wanbeleid. ,  

De gezondheidszorg in ons land is over het algemeen van goed niveau en dat is aan zeer velen 

te danken. Met zorg behouden wat goed is. Maar het schermen met koploperschap  als 

suggestie dat de zorg op topniveau functioneert is kortzichtige kletspraat.  
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