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Met dit boek leveren Jaap Maijers enWillem Wansink veel discussiemateriaal 
om een debat te voeren over hoe de Nederlandse gezondheidszorg beter kan werken. 
Zij pleiten voor marktwerking in de gezondheidszorg, gebruiken Adam Smith en John 
Maynard Keynes en nog enige grondleggers van het westerse economische denken 
om uit te leggen wat daarvan de voordelen zijn en op welke manier die binnen de 
gezondheidszorg gebruikt zouden moeten worden. Vele zaken worden behandeld. 
Een greep: het gebrek aan transparantie, de hoge salarissen van specialisten in niet 
academische ziekenhuizen, de machtsposities van specialisten, de historisch 
gegroeide positie van managers, de plaats en het werk van huisartsen, het gebrek aan 
krachtig optreden van patiëntenverenigingen en patiënten. Kortom diverse thema’s 
die ons allen bezighouden staan in dit boek beschreven. 
Ik was niet altijd gelukkig met het perspectief; Allereerst denk ik dat het ook 
goed zou zijn geweest om niet-westerse economen en Marx in de discussie te 
betrekken. Dan zou de discussie over marktwerking binnen de gezondheidszorg en 
wat daarbij komt kijken, eerlijker gevoerd kunnen worden. Zijn meer perspectieven 
aanwezig. Als het dan gaat om winst maken, naar wat en wie moet die dan gaan, wie 
profiteren daarvan? Het boek roept vragen op en dat is goed. Bijvoorbeeld: stimuleert 
marktwerking geen ‘exit’ gedrag, waarbij rijkeren en ook goedgebekte personen die 
kunnen opkomen voor hun belangen of in staat zijn om te betalen voor goede zorg 
weggaan, terwijl de zwakkeren het moeten doen met de zorg van een instelling, 
omdat ze niet meer weg kunnen? Hoe houd je mensen binnen dezelfde instelling? En 
hoe stel je grenzen aan ingekochte voorkeursbehandelingen? Verder miste ik enige 
informatie over kartelvormen als het gaat om materialen die door vaste leveranciers 
geleverd worden en waarvoor wel erg veel wordt betaald. 
Ik had het ook gewaardeerd als de gegevens van de grafieken van pagina 73 
(inkomen medisch specialisten internationaal) en 120 (uitgaven gezondheidszorg per 
land) over dezelfde landen was gegaan. Dat kan misschien wel niet anders in een 
boek waarin zoveel onderwerpen behandeld worden waarover discussie wordt 
gevoerd. 
Belangrijk vind ik het gemis in het boek van een aantal andere spelers in de 
gezondheidszorg. Met name van een partij die behoorlijk aanwezig is en ook erg 
belangrijk voor tevredenheid over zorg: de verpleegkundigen. 
Gerhard Nijhof schreef in 2002 al het volgende: ”Na nog geen dag in het 
ziekenhuis zag ik al dat veel medische sociologen veel over het hoofd zien. Medische 
sociologie gaat vooral over dokters, terwijl ik vooral met verpleegkundigen van 
doen had. Medische sociologie gaat vooral over interacties tussen artsen en 
patiënten, maar eenmaal in het ziekenhuis hoor en zie ik dat mijn artsen niet zozeer 
met mij maar vooral met anderen over me spreken. Soms, net om de hoek van mijn 
deur, met verpleegkundigen en zaalartsen. En dan hoor ik dingen die ze later niet 
tegen mij vertellen, en als ze dat wel doen, vaak net weer wat anders. Soms hoor ik 
dat ze praten met collega-specialisten, maar dan wat verder verwijderd, in 
patiëntenbesprekingen. Daarvan krijg ik niet of alleen summier verslag. ( ..)” 
Ook de patiënt komt maar beperkt aan bod: Waarom niet iets meer uitgaan van de 
vraagzijde en hoe die veranderingen teweeg zou kunnen brengen? Ingaan op 
machtsverhoudingen en wensen van patiënten. Het karakter van zorg. Chronische 
zieken en hun zorgwensen.  



Annemarie Mol vraagt zich af of een patiënt als koper wel past binnen de 
gezondheidszorg: “Een koper is een actief persoon, die zorg niet als een gift 
dankbaar ontvangt, maar iemand die vraagt naar een zorgaanbod. Die 
zorg dient dan aangepast te worden aan de vraag, omdat die vraag van een patiënt 
voorop komt te staan. Wat patiënten willen moet uitgangspunt worden van beleid 
op alle niveaus (overheid, zorginstellingen en hulpverleners ). Dat vraagt nogal wat 
aanpassing, want de organisatie van zorg is vanuit een andere logica ontstaan: 
bijvoorbeeld het bestrijden van infectieziekten; het verlichten van (in medische 
termen vastgestelde) noden; het dragelijk maken van het dagelijks leven.“ Zij 
schreef ook over de aard van zorg: Dat er bij zorg geen product van hand tot hand 
gaat, maar dat de diverse deelnemers er samen naar een resultaat toewerken: “Zorg is 
geen transactie waarbij er op een zeker moment iets oversteekt (een product tegen 
een prijs), maar een interactie waarbij de actie heen en weer gaat en (zolang als dat 
maar nodig is), heen en weer blijft gaan.” Bij diabetes gaat het bijvoorbeeld om zorg, 
die regulatie tot stand brengt. Hoe is van ondergeschikt belang. Verpleegkundigen 
doen voor, voeren alle handelingen uit voor allerlei patiënten, nemen handelingen 
van apparaten over. Taakverdeling tussen hulpverleners, apparaten, geneesmiddelen, 
lichamen, patiënten en omstanders kent vele vormen en is wisselend. De redenen 
voor die taakverdeling variëren ook: onafhankelijkheid, verbeterde technieken, vaker 
meten om te ‘fine-tunen’. Zo kan zorg beter worden terwijl de zorgverlening in 
omvang afneemt, zonder verwaarlozing van patiënten. Het resultaat telt. Zorg 
streefde per traditie naar gezondheid. In de huidige zorg is het goede niet langer 
eenduidig; het is niet meer koersen op lang en gelukkig, maar schipperen tussen lang 
en gelukkig.´ 
 
Jos van der Lans kiest voor weer een ander perspectief. Jos pleit ervoor om 
uit te gaan van een nieuw (oud) relationeel paradigma waarbij het in eerste instantie 
gaat om de relatie tussen burger(s) en professionals in plaats van het oude 
vraagsturingsparadigma. Dan zal er ook af en toe ontregeld moeten worden. Die 
relatie moet ijkpunt zijn wanneer nieuwe ontwikkelingen (fusies/regels) worden 
doorgevoerd. Heeft de K-DOEPS (pag. 61), de kleinst denkbare organisatorische 
eenheid van de professionele hulpverlener en de cliënt/patiënt, er wat aan? 
De schrijvers kiezen een andere invalshoek. Pleiten voor een vorm van marktwerking. 
Ik zou uitkijken naar een discussie tussen bijvoorbeeld de schrijvers en de hierboven 
genoemde personen en zeker ook een patiëntenvertegenwoordiging. 
Jaap Maljers is sinds 1991 actief als adviseur en ondernemer in de zorg. Willem 
Wansink is zelfstandig publicist. Gedurende twintig jaar was hij verslaggever bij het 
weekblad Elsevier (‘De beste ziekenhuizen)’. 
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