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VOORWOORD

Dit vij fde en tevens laatste rapport. over de int,egrale
invoering van de víet Voorzieningen Gezondheidszorg in de

provincie Linburg beslaat meer dan alleen de verslagperiode
juli 198? tot en met juni 1988. In de ontwikkelingen geduren-
de deze periode vonden wij voldoende redenen om ook terug te
blikken op de gehele achter ons liggende invoeringsperiode.
Deze terugtblik zal vooraf analyserend van aard zijn.

Het kabinet besloot in maart 1988 definitief de planning ex
wVG te beëindigen en de integrale invoeringsprojecten niet in
uitvoering te nemen. Formeel werden de beLrokkenen hiervan j.n

juni 1988 door de staatssecretaris van wVC op de hoogte
gesteld. De reacties in de provincie Limburg op deze bes.l-uit-
vorming peilend constateerden wij voornamelijk instemming en

opluchting, bij sommigen weemoed. Niettemin proefden wj-j bij
alfen toch ook nog sLeeds een overheersend gevoel van ondui-
delijkheid en onzekerheid over de toekomst. rn hoeverre deze
gevoelens gegrond zL1n, kan op dit moment moeilijk worden
ingeschat. Wij wlj zen de beLrokkenen bij de wvc in dit
verband slechts op het feit dat Kickertl een zestal opeenvof-
gende fasen van planning heeft geciteerd:

1 enthousiasme
2 verwarringt
3 ontnuchtering
4 het.zoeken naar de schuldigen
5 het bestraffen van de onschuldigen
6 het belonen van degenen die er niets mee te maken hadden.

wij menen de drie eersLgenoemde fasen inderdaad ook j-n heL

invoeringsproces van de wVG aangetroffen te hebben. Dat zon

moge]Íjk kunnen j-mpli-ceren dat wij thans beland zijn bij de

drie volgende Íasen. Daarin worden een drietal categorieèn
onderscheiden: schuldigen, onschuldigen en degenen die er
niets mee te maken hadden. Àfhankeli-jk van het antwoord op de

vraag tot wel-ke categorie de diverse betrokkenen zichzelf
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wensen te rekenen geeft deze indeling wellicht een indicatie
van wat, hen in de toekomst te wachten staat.

Maastricht, juli 1988

Dr. I.M. Mur-Veeman
Drs . ,J. J. F. de Groot
Drs. G.M.C.À.'Jongerius-de Gier



HoofdStUK 1: INLEIDING

1.1. Stand van zaken bÍJ aanvang verslagperlode
ïn ons vorige verslag (deel 4) beschreven wij hoe ontwikke-
Iingen op landetijk niveau de voortgang van de integrale
invoering van de WG blokkeerden. Vooral het verschijnen van

het rapport. van de commissie-Dekker had gezorgd voor verdere
onzekerhej-d in de proefgebieden. onzekerheid nu niet zozeer-
zoals in daaraan voorafgaande jaren - betreffende de vraag
hoe, maar eerder betrefÍende de vraag of de wVG uitgevoerd
zou gaan worden. Dekker c.s. hadden deze laatste vraag immers

eenduidig ontkennend beantwoord.
Steeds meer hadden betrokkenen dan ook een aÍwachtende
houding aangenomen, was de motivatie om aan het invoerings-
project deel te nemen gedaald en waren activiteit.en zel-fs
geheel- stil- komen te liggen. Het wachten was op dat moment op
politieke duidel-ij kheid.
Tegel-ijkertijd werkten amlctenaren op het departement van wVC

in de lijn van de voorstel-Ien van de commissie-Dekker reeds
modef]en uit voor een 'nieuw evenwicht tussen marktwerking en

overheidsbemoeienis' . De directeur-generaal Volksgezondheid2
bracht de hoofdlijnen van deze gedachtenvorming naar voren
als zou er sprake zijn van een toenemende consensus aangaande

een drietal aspecten:
- terugtredende overheid; meer markt- c.q. zelfregulering;
- handhaving regionalisatie aIs ordeningsprincipe;
- gefaseerde aanpak en geleidelijke ontwikkefing.

Een en ander zou resulteren in een model waarin veld en

verzekeraars zogenaamde regionale overeenkomsten sluiten, te
vergel-ijken met de voorzleningenplannen ex wVG. Voor de
gemeenten zouden er geen planningstaken meer zljn. Zij zouden

zich meer dlenen te gaan toeleggen op zaken aIs openbaar
gezondheidsbeleid, collectieve preventie en facetbel-eid.

L.2. De opzet van dit rapport
Bovenstaande ultgangssituatie
ook gedurende de afgelopen

had als consequentie dat wij
verslagperiode ontwLkkellngen-
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zowel politÍek als ambtelijk - op landeltjk nlveau nauwret-
tend volgden. fn hoofdstuk 2 bekijken we allereerst in
hoeverre het tweede en derde regeringsstandpunt ten aanzien
van het rapport-Dekker de gewenste polit,ieke duidelijkheid
met betrekking tot de WVG konden verschaffen.
vervolgens beschrijven we hoe de verdere gedachtenvorming op
het departement van wvc mede gebaseerd was op de gedachte dat
na circa vljf jaren integrale invoering wvc de bestuurrijke
doelste]rlngen van die wet weriswaar aan een grondige revisie
toewaren, maar dat tegeli- j kertij d de i-nhoudeJ-ij ke doersteL-
lingen kaarsrecht overeind waren gebleven. Bijvoorbeeld door
middel- van zogenaamde 'regional-e vernieuwlngs- en ontwikke-
lingsprojecten' zou concreet gewerkt kunnen worden aan 'een
samenhangend en doelmatig geheel- van voorzi_eningen per regio,
afgestemd op de behoefte van de bevolking'.
fn hoofdstuk 2 bezien wij vervolgens de ontwlkkelingen op
regronaar nrveau. Zo b]ikten bijvoorbeel-d de gemeenten terug
op de wvc-periode en constateerden zij dat deze, ondanks al-le
negatieve geluiden, toch ook positieve effecten had gehad.
Daarnaast echt.er trachtten zi7 zLch ook meer dan voorheen
zorginhoudelijk te profireren door projectvoorstel-l.en te
ontwikkel-en.
ook de samenwerkingsverbanden van het veld hadden redenen om

terug en/of vooruit te brikken. De mogelijke intrekking van
de wG impliceerde voor hen i-mmers een potentië]e bedrei_ging
van hun eigen (financiëIe) voortbestaan.
voor onze aansl-uitende analyse kozen wij a1s uitgangspunt het
begrip 'beleidsbeëindiging'. Met de toepasslng hiervan op de
eerder beschreven ontwikkelingen sl-uiten wij hoofdstuk 2 af.

ïn hoofdstuk 3 beschrijven we de stand van zaken met betrek-
ki-ng tot de beleldsinstrumenten 'Regionaal Financieef over-
zicht' en 'vesti-gÍngsbereid huisartsen'. Beide zijn in onze
voorgaande rapportage meer uitgebreid geëvarueerd. Bezien zar
worden in hoeverre eerdere conclusies om bijst.elring vragen.
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Hoofdstuk 4 bevat een nabeschouwing van de totale invoerlngs-
perJ-ode van de WVG ln LLmburg. ÀIlereerst zull-en de resul-t.a-
ten van de integrafe invoering beschreven worden. Het accent
zaI echter vooral komen te l-iggen op een analyse - eerr
verklaring van de resultaten - vanuit theorieën over succes-
en faal-factoren bij overheidsbeleid.

Tot slot komt in hoofdstuk 5 de 'evaluat,Íe van de evaluatle'
aan bod. Hierin analyseren we onze eÍgen studies met betrek-
king tot de. integrale invoering !r/VG in Limburg a1s een casus
van beleidseval-uatieonderzoek. Thema's die daarbij aan de
orde komen betreÍfen de kenmerken van bel-eidsevaluatieon-
derzoek, de kenmerken van het onderzoekobject en de rol van
en de relatie met de opdrachtgever.

1. 3. Onderzoekwerkzaamheden

Onze informati-e ten behoeve van de hoofdsÈukken 2 en 3

vergaarden wij hoofdzakelijk door middel van partj_ciperende
observatie en documentstudie. In tegenstelling tot voorgaande
jaren vond geen uitgebreide gespreksronde pl-aats.
De hoofdstukken 4 en 5 zLjn het resul_taat van reeds eerder
verrichte onderzoekwerkzaamheden, aangevurd met literatuur-
studie.



Hoofdstuk 2: PROCESVERLOOP

2.L. Inleldlng
In dit tweede hoofdstuk komt een drietal zaken aan de orde.
ÀIlereerst beschrljven we in §2.2. de ontwikkelingen op

landelijk nj-veau, waarbij we onderscheid maken tussen de

politieke ontwikkel-ingen en de (ambtelijke) ontwikkellngen op

het departement van wVC. Vervolgens beschrijven we in §2.3.
de actj-viteiten van de Limburgse gemeenten en algemene

samenwerkingsverbanden van het veld. De keuze voor juist deze

twee groepen actoren vloeit voort uit het feit dat, de andere

betrokkenen gedurende het afgel-open jaar in het geheef niet
of sl-echts terloops direct verwikkeld waren in de afloop van

het wVG-invoeringsproces. Dat geld ook voor de provincie die
zj-ch hoofdzaketijk bezighÍeld met WZV-planning (verpleeghui-
zen, beddenreductie) en voor de toekomst rekende op contl-
nuering van deze actj-viteiten.
Tot slot van dit hoofdstuk analyseren we het voorafqaande met

behulp van het begrip 'bel-eidsbeëindiging'.

2.2. Beschrljving procesverloop op landelljk nlveau

2.2.7. Polltleke ontwlkkelingen
Zoals gesteld in hoofdstuk 1, was bij aanvang van de versl-ag-
periode het wachten op politieke duideliikheid omtrent het
verdere lot van de wVG.

Echter ook de tweede 'Dekker-brief' (dd. 3 november 1987) kon

deze duidelijkheid nlet verschaffen. De brief schetste immers

hoofdzakelijk de contouren van een nj-euw verzekerj-ngsstelsel.
Het kabinet stelde zich voor begÍn 1988 nadere invulling te
geven aan de nieuwe structuur van de gezondheidszorg.
Àansluitend op de tweede Dekker-brief l-iet staatssecretaris
Dees de betrokkenen bij de wvc dan ook weten3 hen pas uit te
nodigen voor overleg zodra op politiek niveau duidelijkheid
zort zrln verkregen over een nieuw evenwicht tussen overheids-
en markt.regufering, en de regering terzake tot beslissingen
zou zLln gekomen.
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Dat l-aatste gebeurde uiteindelijk begin maart 1988. Uit de

nota "Verandering verzekerd - Stapsgewijs op weg naar een
nleuw stelsel van zorg" (de derde Dekker-brief) bleek dat het
kabinet besloten had zowel de integrale al-s de sectorale
pl-anning ex WVG te beëindigen:
"fn de opzet van het nieuwe stelsel van zorg is geen plaats
meer voor een systeem van planning al-s ontworpen in de Wet
Voorzieningen Gezondheidszorg (WVG) . Het kabinet stemt daarom
in met het voorstel van de commissie Dekker deze wet 4ietverder in werking te brengen en op termijn in te trekken"=.

De beslissing van het kabinet was mede gebaseerd op de
resultaten van de evaluatles van de lntegrale invoeringspro-
jecten. Daaruit waren vooral twee belangrijke knelpunten naar
voren gekomen,

Het eerste knelpunt betrof de scheiding van planning en
financiering. fn de WVG zouden immers de planningsbevoegdhe-
den berusten bij de lagere overheden, terwijl de financiering
zou (btijven) geschieden door verzekeraars. Uitgangspunt was

dat de financiering de planning zou volgen. Er bleek echter
een groot aantal- ingewikkelde constructies nodig te zijn om

dit uitgangspunt te kunnen realiseren zonder de in diverse
wetten reeds vastgelegde verantwoordel-ijkheden van part.ijen
aan te tasten.
Het tweede knelpunt had betrekking op de splitsing van
planningsverantwoordelijkheden over meerdere bestuurslagen
(provlncies en gemeenLen). Ook hier bleken complexe construc-
ties nodig om ondanks deze splitsing toch de gewenste samen-
hang en substitutÍe te kunnen realiseren.

In concreto betekende bovenstaande beslissing dat reeds in
1988 de activiteiten ten behoeve van de invoering van de WVG

beèindigd zouden worden. De WVG zov voorlopig enkel_ nog
gebruikt worden als tijdelijke basis voor enkele onderdelen
van bel-eid die elders geen juridisch onderdak konden vinden
(basÍsgezondheidsdiensten, informatievoorziening) c.q. van
aflopende aard waren (vestigingsbeleid huisartsen). Zodra
vervanging respectievelijk beéindigring had plaatsgevonden,
zou de WG - in l-992 - deÍinitief worden ingetrokken.
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ondanks de intrekking van de WVG bleef het kabinet ook in de

toekomst streven naar een samenhangend en doelmatig geheel

van voorzieningen per regrio, afgestemd op de behoefte van de

bevolking. Kortom: de zorgiinhoudel-ijke doelstelling van de

WVG bfeef gehandhaafd. Het verdwijnen van de wVG betekende in
dat perspectief sl-echts het einde van de regionalisatie via
de territoriaal-bestuurfijke 1ijn, dat wil zeggen een grede-

centraliseerde (en gedetailfeerde) overheidspfanning van het
volume aan zorg. De verwezenlijkingr van regionalisatie in
inhoudelijke zin werd nu allereerst een zaak van aanbieders
van zorg en verzekeraars. Het kabinet koos hiermee dus

uitdrukkelijk voor functionele regrionalisatie- Voornoemde

partijen dienden onderling tot overeenkomsten te komen. Deze

moesten onder meer betrekking hebben op de kwaliteit van en

het volume aan zorg. Het kabinet achtte het niet noodzakelijk
om voor Le schrijven dat in all-e reglo's dergel-ijke overeen-
komsten (regionale plannen) tot stand moesten worden ge-
bracht. Vià de opzet van het nieuwe verzekeringsstelsel
zouden verzekeraars en aanbieders immers zel-f belang hebben

bij het aanbieden van voldoende zorg en bij de spreiding van

en de samenhang in die zorg. Men veronderstel-de dat regiona-
lisatie in inhoude]ijke zin vanzelf zou ontstaan ten gevolge

van marktwerking en zelfregulering. Het kabinet gaf hieraan
dan ook de voorkeur boven het van overheidswege opleggen van

commissies als middel tot bevordering van de inhoudelijke
regionalÍsatie. Er waren immers ook reeds tekenen die er op

wezen dat de marktpartÍjen inderdaad zelf hun verantwoorde-
lijkheden op dit vfak verstonden. Met name wees men daarbij
op de oprichting van samenwerki-ngsverbanden van dlenstverle-
ners op privaatrechtelijke grondslag wel-ke moqelijk aIs
organisatorisch kader zouden kunnen dienen voor de Íunctione-
Ie regionafisatÍe.
Uit het voorgaande bl-eek dat het kabinet met betrekking tot
inhoudelijke regional-isatie een'ontwikkelingsmodel' voor-
stond. Binnen dit model kon de provincie well-icht bepaalde
stimulerende taken uitoefenen. Tevens overwoog het kabinet om

een aantal experimenten en innovatieprojecten met betrekking
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tot regionalisatie in functionel-e zÍn te ondersteunen, in de

verwachting dat van deze projecten een voorbeeldwerking zou

uitgaan.

Tijdens de behandeling van de derde Dekker-brief in de Tweede

Kamer bleek het kabinetsbesluit om de planning ex WVG te
beëindigen door een meerderheid van die Kamer te worden

ondersteund.
op 21 juni 1988 stelde de staatssecretaris dan ook door
middel- van een circulaire al-l-e provincie- en gemeentebesturen
formeel op de hoogte van voornoemde ontwikkelingen alsmede de

consequentles daarvan. Door het overeenkomstenstelsel tussen
dienstverl-eners en verzekeraars voorop Le plaatsen, kan de

overheid terugtreden. Het principe van de terugtredende
overheÍd betekent dat de resterende taken van de provincies
betrekking hebben op de uitvoering van de - sterk vereenvou-
digde - \NZv, en op het stimuferen en ondersteunen van regio-
nalisatÍe via het initiëren van regionale samenwerking en

overleg. Voor de gemeenten zaL het in de toekomst gaan om

col-Iectieve.preventj-e zoal-s bedoeld in de Nota 2000 en om het
in stand houden van daarop gerichte basisgezondheidsdiensten.
In verband met het bovenstaande kan de plankostenvergoeding
aan provincies en gemeenten worden aangepast. Deze aanpassing
zaL ingaan per 1 januari 1989. Vanaf die datum zullen de

resterende middelen (Í 4,5, miljoen voor de provinci-es en 2,5
miljoen voor de gemeenten) via het Provinciefonds respect,ie-
vel-ijk het Gemeentefonds worden geleid.
Ten aanzien van het personeel belast met werkzaamheden ten
behoeve van de WVG verzocht de bewindsman provincies en
gemeenten maat.regelen te treffen die leiden tot herplaatsing.
Voor personeel waarvoor derqeJ-ij ke maatregelen niet tot
resultaat Ieiden zal worden nagegaan of de wachtgelduitkerin-
gen ten Iaste van het departement kunnen worden gebracht.

Naast voornoemde circul-aire verzond de staatssecret,aris
tegelijkertijd een brief gerlcht aan alle betrokkenen bij de

inLegrale invoering WVG. fn de Tweede Kamer was aandacht
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gevraagd voor de verworvenheden en ervaring van deze gebieden
op het terreln van de regionale samenwerking. Deze zouden
benut kunnen worden bij de J-nvoeri-ng van het nleuwe systeem
zoals beschreven in de derde Dekker-brief. De betrokkenen
werden daarom uitgenodigd projectvoorstellen 1n te dienen met
betrekki-ng tot Íunctionele regional-isatie en openbaar gezond-
heidsbeleid. Voor wat betreft de provincies zou het kunnen
gaan om projecten gericht op het opstellen van regiovj-sies,
het stimuleren van functionele regionalisatie en/of het
voeren van facetbeleid. De gemeenten zouden ziclr dienen te
richten op projecten met betrekking tot, col-l_ectieve preventie
en/oÍ facetbeleid. Projecten waarbij via reglonale overeen-
komsten afspraken worden gemaakt over Íunctieverdel_ing,
substitutie en samenhang zoud.en tot het domeln van verzeke-
raars en dienstverleners behoren. De regionale patiëntenplat-
f orms tot sl-ot zouden, in het zlcht van een structurel_e
financieringsregeling, via projecten ervaring kunnen opdoen
met taken, financj-ering en samenwerking van regionale plat-
forms.
À1Ie genoemde projecten dlenen een vernieuwend karakter te
hebben en er dient een voorbeeldwerklng van uit te gaan voor
de rest van het land. Indien nodig kan daarbij van bestaande
regelingen worden afgeweken.
De subsidiëri-ng van de regionale samenwerkingsverbanden van
dienst.verleners zuflen voorshands, in afwachting van de
verdere ui-twerking van functionel-e regionalisatie, gehand-
haafd blijven. op termijn zurlen de kosten van deze verbanden
echt.er door de dienstverl-eners zel-f moeten worden gedragen.

2.2.2. Ontwl-kkellngen op het departement van WVC

De in het voorgaande beschreven uitkomsten van het poli-tieke
proces blijken in hoofdlijnen overeen te stemmen met de
ambterijke voorstel-l-en zoals die er reeds waren bij aanvang
van de verslagperiode (zie paragraaf 1.1.). ïn een overleg
tussen de provincies uit de integrare invoeringsgebieden en
WVC (dd. 9 juli 1987) was ook aI aangegeven dat de uitspraken
van de ambtelijke top beschouwd konden worden als een voor-
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schot op het standpunt van het mÍnisterie, inclusief de

staatssecretaris.
Ook d.e ambtelijk coördinator van de integrale invoering WVG

op het departement van WVC schetste reeds geruime tijd vóór
het verschÍjnen van de derde Dekker-brief publiekel-ijk de

contouren van de nieuwe koers i-n een "post-wvc" tijdperkS.
Terugblikkend op vijf jaren integrale invoering constateerde
Stevens dat van het begin af aan in bepaalde kringen aI
twijfels waren geweest betreffende de bestuurlijke doelstel--
Ilngen van de wet: democratisering, decentrallsatie, samen-

hang in beleid. Niettemin had zowel- j-n de pol-itiek als bij de
participanten in de invoeringsregio's vrij lang de bereidheid
besLaan om een ingewikkeld bestuursmodel- te accepteren
vanwege de relatie naar de i-nhoudelijke doelstellingen van de

wVG: samenhang, doelmatigheid, inhoudelijke regionalisatie.
Vooral- de lagere overheden echter hadden zich daarbij aanvan-
kelijk te zeer gefixeerd op alléén de bestuurlijke doelstel--
lingen van de WVG en de problematiek van de bestuurlijke
structuur.
Tegrelijkertijd had zich een kentering voltrokken in de
politieke opvattingen. De gedachte dat de overheden in de
gezondheidszorg zouden moeten terugtreden was min of meer
qemeengoed geworden. Functionele in plaats van territoriale
decentralisatie was het afternatief. Deze omslag in het
denken had uiteindelijk mede geleid tot het nagenoeg stilval-
len van de activiteiten in de integrale invoeringsgebieden.

Uit bovenstaande ervaringen met de integrale invoering waren
volgens dezelfde auteur een aantal zinnige fessen te trekken
met het oog op mogelijke toekomstige veranderingsprocessen.
Deze dienden zoveel mogelijk uit te gaan van algemeen gefor-
muleerde doel-steflingen waarover maatschappelijke en politie-
ke consensus bestond. De gedachte ging hierbij natuurlijk uit
naar de inhoudel-j-jke doelstelfinqen van de WVG, te realiseren
door midde1 van door hulpverleners en verzekeraars t.e sluiten
overeenkomsten met betrekking tot aanbod, kwalit,eit en prijs
van de zorg.
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Binnen deze algemeen aanvaarde doelstelling zou men vervol-
gens stapsgewijs en op basis van een goede anafyse van de

feitelijke situatie te werk dienen te gaan. Er zou een
progranma gemaakt kunnen worden van inhoudelijke projecten,
zorgverni-euwlngen, aanpassing regels etcetera. Op basis van
deze inhoudelijke benadering zouden tot sl-ot - eveneens
stapsgewijs - veranderingen in de bestuurlijke structuur
kunnen worden doorgevoerd. De bestuurfijke structuur in de

gezondheidszorg zov dus uitdrukkelijk afgeleid dienen te
worden uit wat inhoudelijk noodzakelijk was.

Uit het bovenstaande blijkt dat de uiteindelijke standpuntbe-
paling van het kabinet ten aanzien van de WVG door betrokke-
nen onmogeJ-i j k nog aIs een echte verrass j-ng kon worden
ervaren. Reeds lang was duidelijk dat vooral de gemeenten aan

invl-oed op de inrichting van het voorzieningenstelsel- zouden
inboeten. De rol van de gemeenten zou in dit opzicht in ieder
geval een beperktere ziln dan was voorzien in de WVG. Ook

hiervoor was evenwe1 op het departement reeds in een vroeg
stadium een afternatief ontwi-kkefd. Er werd een tweetal
conferenties6 belegd om de aandacht te vestigen op nieuwe
ontwi-kkel-ingen en gemeente- (én provj-ncie-) besturen op te
wekken in hun eigen regio's initiatieven te nemen met be-
trekking tot gezondheidsbel-eid. De bedoel-de nieuwe ontwikke-
lingen betekenden namelijk een verschuiving van gezondheids-
zorgbeleid naar gezondheidsbel-eid. Tijdens de tweede confe-
rent,ie deed de directeur-generaal van de volksgezondheid de

toezegging te zull-en bevorderen, dat er tijdelijk extra
mÍddel-en ter beschikking zouden worden gestel-d voor het
opzetten van projecten met betrekking tot gezondheidsbeleid.
Daaropvolgend l-iet hij in een brieÍ? weten dat beëindj-grj-ng
van de integrale invoeringsprojecten uiteraard ook beëindi-
ging van de in verband hiermee toegekende subsidies en andere
Íaclliteiten zou betekenen; maar dat in plaats daarvan
project.subsidies met betrekking tot openbaar gezondheidsbe-
Ieid zouden kunnen komen. Betrokkenen werden dan ook opgeroe-
pen projectvoorstellen voor openbaar gezondheidsbeleid in te
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dienen.

2.3. Beschrljvlng procesverloop op reglonaal nlveau

2.3.L. De gemeenten

Bij de activiteiLen van de gemeenten uit de j-ntegrale invoe-
ringsgebieden gedurende de aÍgel,open verslagperiode kunnen we

onderscheid maken tussen:
a activiteiten op landelijk niveau, waarbij gemeenten pleit-

ten voor handhaving van taken en verantwoordelijkheden op
het terreÍn van de gezondhej-dszorg;

b activiteiten op regionaal niveau, waarbij vooral zorqin-
houdeJ-ijke zaken centraal stonden.

We zull-en beide categorieén achtereenvolgens bespreken.

- Àctlvltelten op landelÍJk niveau -
Op 10 juli 7987 verzonden VNG en gemeenten uit de integrale
invoeringsgebieden gezamenlijk een brief aan staatssecretaris
Dees. Daaruit bleek dat de gemeenten bereid waren te zoeken
naar mogelijkheden om onder andere doelmatigheid en flexibi-
lit,eit te verbeteren. De invoeringsprojecten t{VG zouden, op
grond van de daar opgebouwde deskundigheid en overlegkaders,
een uitstekende basis bieden voor de invoering van nieuwe
elementen. De gemeenten in de invoeringsgebieden hadden
daartoe zeLf reeds een aantal uitgangspunten geformuleerd.
Deze kwamen er in hoofdlÍjnen op neer dat de betreffende
gemeenten op basís van de met de vorige staatssecretaris Van
der Reijden overeengekomen taakverdelinq globale kaderplannen
op zouden stellen. Daarin zou beleid opgenomen worden zoals
geformuleerd in de Nota 2000. De betrokkenheid van belangheb-
benden bij de opstelling van kaderplannen zou kunnen worden
gewaarborgd door een Regionaal Overleg tussen overheden,
consumenten, aanbieders en verzekeraars. Concrete voorzienin-
genplannen voor de regio zouden gestalte dienen te krijgen
door middel- van het afsl-uiten van overeenkomsten tussen
ziektekostenverzekeraars en aanbieders van zorg. Deze zouden
vervolgens worden getoetst aan de kaderplannen en vastgesteld
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door de gemeenten.

Het pleidooi van de invoeringsgebleden !r/VG voor het opstellen
en toepassen van kaderplannen door gemeenten werd niet
onderschreven door de gemeenten in Heuvelland. Zí) zetten hun
opvattingen uiteen i-n een apart.e brief (dd.10 juli 1987). Het
verschil tussen de opvat.ting van Heuvelland en die van de
andere invoeringsgebieden spitste zi_ch toe op twee punten:
a de betekenis van de WVG voor de toekomst en
b de toekomstige rol van de lokal-e overheid in de gezond-

heidszorg.
Heuvel-l-and verwachtte stellig dat de WVG, zeker wat het
rollenpatroon van de Iokale overheid betreft., nimmer l_and.e-
lijk ingevoerd zou worden. Deze verwachting diende bepalend
te zijn bij de beantwoording van de vraag naar de voortqang
van de in de integrale invoeringsgebieden ontworpen program-
ma's en de vraag hoe de gemaakte afspraken in de nieuwe
situatie dienden te word.en vertaald. De sleut,el_ voor deze
vertaling zocht men zoals gezegd nlet in het opst.eJ_1en en
toepassen van kaderplannen, maar veel- meer in de constat.ering
dat de ontwikkeli-ng van een samenhangend stelsel van eerste-
Iijnsvoorzieningen ook in het toekomstige beleid een van de
pijJ-ers zou blijven. De gemeenten zouden, gebruik makend van
de in het invoeringsgebied opgebouwde neLwerken, samenwer-
kj-ngsprocessen kunnen initiëren en sti_mul_eren. Zodra de
samenwerking begon te lopen, zon de lokale overheid zi.dn
terugtrekken en het verdere bereid aan het veld zel-f overra-
ten.

fn oktober L987 organiseerde het Gewest Noord-Limburg in
samenwerking met de Ri-jksuniversiteit utrecht een tweetal-
studiedagen voor de gemeenterijke samenwerkingsverbanden
binnen de integrale invoeringsgebieden8 Daarbij hielden zij
zich bezig met de vraag op werke wijze de gemeenten hun
verantwoorderijkheid ten aanzien van de gezondheidszorg
zouden kunnen blijven bevestigen.
Terugblikkend op de achterliggende periode constateerden zij
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dat teveel energie was gestoken l n act-lvlteiten gericht op de

bestuurlijke inÍrastructuur: samonwcrklng tussen gemeenten

onderling, samenwerking gemeenterr -' provlncle, samenwerking
gemeenten - andere regionale partljen (veld, verzekeraars,
consumenten). Niettemin hadden de gemeenten daarnaast tljdens
de invoering van de WVG we1 degelijk ook gewerkt aan zorgin-
houdelj-jke vraagstukken. Echter, deze zorglnhoudelj-jke
activiteiten waren - evenafs andere positieve effecten 1n de

invoeringsgemeenten - onderbelicht gebleven in de discussies
naar aanleiding van het rapport-Dekker. Ten onrechte was het
beeld ontstaan van een lokale overheid die al1een maar oog

zou hebben voor bestuurlijke structuren en niet voor zorgin-
houdelijke aspecten. Bovendien mocht niet vergeten hrorden dat
de gemeenten met uitzondering van het vestigingsbeJ-eid
huisartsen nooit feitelijke bevoegdheden gekregen hadden en

derhalve geen echte kans om inhoudelijk aan de slag te gaan.

Samenvattend feverde de beoordeling van de in het verleden
opgedane ervaringen het beel-d op van een grot,er geworden
gemeentelijke betrokkenheid bij de gezondheidszorg en van
meer contacten met de partijen in de regi-o. Daartegenover
stonden als negatieve ervari-ngen het inconsequenLe beleid van
het rijk en de vele structuurdiscussies. Niettemin waren er
argumenten vóór handhaving van een gemeentelijke rol- op het
terrein van de gezondheidszorg, zoals de kennis over de
regio, de openbaarheid van (democratisch) bestuur en de brede
optiek waardoor vanuit meerdere terrei-nen gezondheids (zorg) -
beleid gevoerd zotJ kunnen worden (Íacet-bel-eid). Handicap
hierbij was evenwel dikwijls de autonome opstelling van
afzonderlijke gemeenten waardoor het moeilijk was interge-
meentelijk c.q. regionaal te opereren.
Àan het slot van de studiedagen formuleerde men een aantal
element,en waaruit de boodschap van de gemeenten naar de

landelijke politiek zou moeten best.aan. Voor wat betreft de
rol van de 

. 
Iagere overheden zou verwezen kunnen worden naar

de Structuurnota GezondheÍdszorg, de in het verleden gemaakte

afspraken omtrent de integrale invoerÍngsprojecten alsmede
hetgeen daarover in het regeerakkoord was opgenomen. Daar-
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naast zou de positle van de gemeenten verduidelijkt moeten
worden in het kader van het streven naar behoud van regiona-
lisat.ie ten behoeve van een samenhangend voorzieningenstel-
sef. Gemeenten zouden moeten deel_nemen aan het proces van
beleidsontwikkeling gericht op het berelken van regionale
samenhang en daarbij problemen dj-enen op te pakken die zonder
gemeenten zouden blijven liggen. In dit. kader paste tevens
het opsÈarten van concrete projecten aansluitend op de Not.a
2000, zoals het opstellen van gezondheidsprofielen. Tot slot
zouden de positieve resultaten van de integrale invoerings-
projecten, zowel ten aanzien van de bestuurlijke infrastruc-
tuur aIs ook ten aanzien van inhoudeJ_ijke activiteiten,
benadrukt dienen te worden.

Over de ontwikkelingen rondom het rapport-Dekker en de
betekenj-s daarvan voor de integrale invoeringsprojecten
voerden de gemeentelijke vertegenwoordigers eind 198? overleg
met de drie grootste kamerfracties. Deze gesprekken Ieverden
nlet veel- meer op dan het reeds bekende gegeven d.at, de lande-
Iijke poJ-itiek op dat moment niet toe was aan afronding van
de discussles over de toekomstige structuur van de gezond-
heidszorg.

De invoeringsgemeenten onderli-ng pleegden overleg op 2j
januarl 1988. Hiervoor was naar aanleiding van het gesprek
met de WD-fractie een notitie opgesteld waarin de gemeenten
beargumenteerden waarom zij bij de inrichting van de gezond-
heidszorg betrokken dienden te zí1n en op welke wijze deze
betrokkenheid gestalte diende te krijgen. Ten aanzlen van het
laatstgenoemde waren de afqelopen jaren reeds vele discussies
gevoerd. rn de inhoud van die discussies had een verschuiving
plaatsgevonden van zeer intensleve betrokkenheid naar geen
enkele betrokkenheid. ïn dit raatste gevar werd de rol van de
gemeenten beperkt tot het terrein van de openbare gezond.-
heidszorg. De gemeenten uit de integrare invoeringsgebieden
achtten deze rol- echter niet voldoende. wanneer gemeenten
arl-een verantwoordelijk zouden zijn voor de openbare gezond-
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heidszorg en de inrichting van de verdere gezondheidszorg
over gelaten zou worden aan veld en verzekeraars, zouden twee
aparte circuits worden gecreëerd, waarblnnen fos van elkaar
ontwikkelingen in gang zouden worden gezet. Om dit. te voorko-
men was het noodzakel-ijk tussen beide circuits een koppeling
tot stand te brengen. Hierdoor zou een optimale afstemming
verkregen worden tussen vraag en aanbod, met a1s uitelndelij-
ke doel-stelling de reallsering van een samenhangende zorg op
maat. De beooqde koppel-ing zov gerealiseerd kunnen worden
door gremeenten een rol- toe te kennen bij de inrichting van de
gezondheidszorg. De beleidsontwikkeling met betrekking tot de
gezondheidszorg vereiste samenwerking tussen veld,verzeke-
raars,gebruikers en gemeenten. De gemeenten zouden al-s taak
hebben om bouwstenen aan te dragen voor deze beleidsontwikke-
fingr. Daarnaast zouden zL) de bevoegdheid moeten hebben om

randvoorwaarden te stellen met betrekking tot de inrichting
van de gezondheidszorg betreÍfende samenhang, toegankelijk-
heid en spreiding. Ook zouden zi) moet.en kunnen toetsen in
hoeverre aan deze randvoorwaarden wordt voldaan. De zorgin-
houdelijke kant zou primair een verantwoordel-ijkheid van het
veld zijn.
De betreffende notltie
gemeentelijke overheid"
staatssecretaris. Ook de

ontvangst nemen.

"Gezondheid, gezondheidszorg en
verzonden de gemeenten naar de

kamerfracties mochten de notitie in

Vervolgens werd op 23 maart l-988, twee weken na het verschij-
nen van de derde Dekker:brief, de brochure "De gezondheids-
zorq is in goede handen bij de gemeenten" aangeboden aan de
voorzitter van de vaste commissie voor volksgezondheid van de
Tweede Kamer. In deze brochure gaven de gemeenten uit de
integrale invoerj-ngsgebieden nogmaals aan wat naar hun mening
de ro1 van de gemeente in de gezondheidszorg was en zon

moeten zi-1rr. De gemeenten wensten vooraf bij het gezondheids-
beleid betrokken te bl-ijven in plaats van alleen achteraf de
scherven t.e hoeven rulmen. In dat verband zouden de gemeenten
een drietal Íuncties kunnen vervullen:
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1 beleÍdsfunctle, dat wil- zeggen het formuleren en uitvoeren
van het gemeentelijk qezondheidsbeleid alsmede het aangeven
van kaders voor het voorzieningenbeleid;

2 makelaarsfunctte, hetqeen inhoudt het bij efkaar brengen
van vraag en aanbod, het zorgen voor contacten tussen pa-
tiënten en het ondersteunen en stimul-eren van initiat.ieven;

3 toezlcht,sfunctle, oftewel het nemen van maat.regelen tegen
onjuist geachte activiteiten van zorgverleners en finan-
ciers, alsmede het bewaken van de kwafiteit en de beschik-
baarhej-d van de gezondheidszorg.

De gemeenten bepfeitten - met of zonder de WVG - een formel-e
basis voor het uitoefenen van dergel-ijke funct.ies.

- ÀctlvÍtelten op regÍonaal nlveau -
De Noordlimburgse gemeenten werkten verder aan de voftooiing
van het Kaderplan Gezondheidszorg Noord-Limburg. Di-t kader-
plan kende- vanaf het begin twee functies:
a Ínzicht - in termen van functies, capaciteiten, spreiding,

sarnenhang en kosten - in het bestaande voorzieningenstel-
sel-;

b inzicht in de toekomstige behoefte van de regionale bevol-
kinq. Bij invulling van deze functie maakte men gebruik van
twee met,hodieken, te weten het referentiescenario en het
gezondheidsprofiel- .

Voornoemde werkzaamheden zouden moeten leiden tot een globaal
beefd, op basis waarvan men tot meer concrete werkzaamheden
zou kunnen komen. Mogelijke projecten om innovaties en
substitutie in gang te zetten en knelpunten aan te pakken
zouden gekoppeld kunnen worden aan het kaderplan. Het kader-
plan zou hiermee een andere status krijgen dan oorspronkelijk
(ex WVG) beoogd. Het plan zou meer het karakter krijgen van
een intergemeentefijke beleidsnota met betrekking t.ot de
gezondheidszorg. Een eerste concept van het plan is inmiddels
gereed.
Naast het kaderplan werkten de betreffende gremeenten c.q. het
Gewest tevens aan de voorbereiding van een aantal concrete
projecten zoals een spuitomruilsysteem voor drugsverslaafden
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in het kader van ÀIDs-preventie en een alcoholmatigingsbe-
leid.
ïn april 1988 fag er een projectvoorstel ÀIDS-preventle
drugsverslaafden op tafel alsmede een concept-subsidieaan-
vraag voor dit project, gericht aan het ministerie van WVC.

Tevens was er, a1s reactie op de eerderqenoemde (zie §2.2.2.)
brief van Van Londen, een projectvoorstel Gezondheldsbeleid
Noord-L1mburg. Het voorstel- behelst enerzijds de ontwikkeling
van algemeen qezondheidsbeleid gericht op de langere termijn
(onder andere vaststel-Iing zorgbehoeften en gezondheidsdeter-
minanten) , anderzijds een 'risicogroepen-bel-eid' . Bij dít
Iaatste wenst men zich in eerste instantie vooral te richten
op ouderen en alcohol- en drugsverslaafden. Binnen dit
Iaatste kan ook het eerdergenoemde projectvoorstel ÀIDS-
preventie geplaatst worden.
Het totaalproject zou per 1 januari 1989 van start kunnen

gaan en vooralsnog een Iooptijd hebben van vijf jaar.

oe Mlddenllmburgse gemeenten presenteerden het afgelopen jaar
de resultaten van een drietal in opdracht van hen verrichte
onderzoeken. Dit gebeurde tijdens een symposium op 3 december

1987 te Roermond.

Op 28 augustus L987 verzond men voor het desbetreffende
symposium reeds een vooraankondiging waarin men aangaf dat
gedurende de afgelopen jaren in Limburg intensief gewerkt was

aan de voorbereiding van de integrale invoering WVG. De (tot
1 maart rggg UeiOel0) Middenlimburgse gewesten hadden het. tot
een van hun belangrijkste taken gerekend om zoveel mogelijk
inhoudelijke kennis te verzamel-en over die onderdelen van
zorg die eventueel tot de planningsbevoegdheden van de
gemeenten zouden gaan behoren. Eind 1985, toen het er naar
uitzag dat de wVG op korte termijn zotJ worden ingevoerd,
hadden de gewesten daarom opdracht verleend tot een drietal
onderzoeken die tesamen een zo volledig mogelijk beeld zouden

moeten geven van de desbetreffende zorgsectoren.
zo was aan het NML gevraagd om de structuur en het functio-
neren van de eerstelijnszorg en aanverwante onderdel"en van de
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maatschappelijke dienstverlening te Ínventariseren en te
vergelijken met de vraagkenmerken van de reglo. Het RIGG

Mldden-Limburg verrichtte vervolgens onderzoek naar de zorg
voor probfeemdrinkers en druggebruikers in de regio. Tot slot
deed de Rijksuniversiteit UtrechÈ onderzoek naar de behoefte
aan zorg van de bevolking.
Op het moment dat de gemeenten over de resultaten van de

onderzoeken konden beschikken en derhalve goed gedocument,eerd

een aanvang zouden kunnen maken met de planning, was de

invoering van de WVG ter discussle komen te staan. Van het
verzamelde materiaal zou echter ook zonder wettel-ijk plan-
ningsregime zinvol gebruik kunnen worden gemaakt. Doel- van
het symposium was dan ook mede om de gemeenten aan te spreken
om vervol-g te geven aan de onderzoeken teneinde knelpunten op
te heffen. Naar aanleiding hiervan zijn inmiddels vooral de
mogelijkheden onderzocht voor een (inter)gemeentelijk alco-
holnatigingSbeJ-eid. Tot een concreet projectvoorstel is het
echter tot dusver niet gekomen, mede als grevol-g van de

onduidelijkheid - aldus de gemeenten - omtrent de voorwaar-
den welke het ministerj-e van WVC aan dergelijke project,en
stelt.
De Middenlimburgse activiteiten met betrekkingr tot de uitvoe-
ring van het huisartsenvestigringsbeJ-eid zullen in hoofdstuk 3

ter sprake komen.

De gemeenten in de West,eIIJke MiJnstreek stelden een beleids-
plan op voor het vestigingsbeleid huisartsen. Dit plan werd
echter nog niet vastgesteld. Voor het overige werden ook in
deze reglo geen specifieke WVG-activiteiten meer verricht.
MomenÈeel beraadt men zich over de mogrelijkheden op het
terrein van het openbaar gezondheidsbeleid.

Ook de gemeenten in Oostelljk Zutd-Limburg oriënteren zich op
het laatstgenoemde terreln. Men wil proberen een gezondheids-
plan voor de regj-o op te stellen. ÀIl-ereerst zal daarvoor een
gezondheÍdsprofiel van de regionale bevolking moeten worden
geschetst.
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Zoals reeds vermel-d hadden de gemeenten in Heuvelland reeds
in juli 1987 lat.en blijken niet langer vast te willen houden
aan de j-nvoering van de WVG. In plaats daarvan dacht men aan
het opzetten van zorginhoudelijke projecten vanuit bestaande
behoeften. De gemeenten wil-den al-s 'makel-aar' optreden in de

eerst,e Iijn, opdat deze goed georganiseerd en afgestemd zou
zilr.. Vanuit deze gedachte kwam men begin januari 1988 met
een schets voor een project 'substituerende thuiszorg'.
Doelste1ling van dit project is het concreet bevorderen van
substitutie van intramurale door eerstelijnszorg, of met.

andere woorden: het voorkomen of verkorten van intramurale
opname. Men wenst pragmatisch te zoeken naar de daartoe
optimale wllze van werken, waarbij met name samenwerkingspro-
cessen tussen bestaande regionale instellingen op gang
gebracht dienen te worden. Voor de verdere uitwerking van het
project functioneert een initiatiefgroep waarin naast de
gemeenten tevens DGD, ziekenfonds, kruiswerk en gezinszorg
zljn vert.egenwoordigd. Ziekenfonds en het mj-nisterie van wVC

hebben reeds financiële steun toegezegd. De gemeenten ver-
wachten per 1 september 198811 met het project van start te
kunnen gaan.

2.3.2. De algemene samenwerklngsverbanden van het veld
Ook voor de algemene samenwerkingverbanden van het ve].d (ÀSV-

en) hras er reden om stil te staan bij mogelijke consequenties
van de lntrede van het "post-WVG"-tijdperk. Deze consequen-
ties zouden voor hen vooral financieel van aard kunnen zijn.
Met de WVG stonden i-mmers ook de daaruit voortvl-oeiende
subsidieregelingen van rijk en provincie voor de ÀSV-en op de

tocht. Wel-iswaar had de Directeur-Generaal- van het ministerie
van WVC per brief (dd.29 september 1987) in ieder geval voor
1988 continuerj-ng van de bestaande Rijkssubsidieregeling
toegezegd, de onzekerheid over de toekomst, bl-eef groot.
De Limburgse gedeputeerde Mastenbroek Iiet wet.en (dd.20
januari 1988) dat de ÀSV-en zich zouden moeten blijven
bewijzen. Men kon immers niet voorbij gaan aan het feit dat
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de WVG subsidies hun langste tijd hadden gehad, hetgeen
ongetwij feld ook zou leiden tot herbezlnning op het provinci-
ale subsidie-beIeld ten aanzien van de gezondheldszorg-
samenwerkingsverbanden. Bij de afweging van het provinciale
belang, verbonden aan subsj-diëring van deze instituten,
zouden onder andere initiatieven in de richting van substitu-
tie- c.q. vernieuwingsprojecten a1s toetsingskader kunnen

dienen. Daarbij dacht de gedeputeerde in het bijzonder aan
gerichte experimenten waarin thuiszorg en ziekenhuiszorg in
efkaar overliepen. Hem was ter ore gekomen dat in het kader
van de afbouw van de WVG-invoeringsprojecten door WVC inmid-
dels voorzichÈige stappen gezet werden om te komen tot
dergelijke projecten.
Op 9 februari 1988 verzond de voorzltter van het Bureau
ÀIgemene Samenwerkingsverbanden (BÀS) een brief naar de

Directeur-GeneraaI Van Londen. Daarin signaleerde hij dat
noch in het advies van de commissie-Dekker noch in de tot dan

toe door de regering ingenomen standpunten daarover het
begrip regionale samenwerking voorkwam. Bovendien was van de

kant van het departement medegedeeld dat overwogen werd om de

subsidiëring van ÀSV-en geheel te beëindigen. De voorzitter
sprak zijn verontrusting uit over de situatie die zo geleide-
Iijk aan was ontstaan. Hij nodigde de DG dan ook uit voor
overleg op zeer korte termijn. Hierin zou een aantal funda-
mentele vraagstukken die betrekking hadden op het beleid
inzake de ÀSV-en aan de orde moeten komen.

fnmj-ddels is de subsidiëring van de ASV-en in ieder geval
verlengd tot en met 1989. Dj-t betekent dat de ÀSV-en pas

vanaf 1 januari 1990 op projectbasis gefinancierd zull-en
worden. In de derde Dekker-brief zijn - zoals reeds aangege-
ven in paragraaf 2.2.L. - de ÀSV-en aangeduid als mogelijk
organisatorisch kader voor de functionele regionalisat.ie.
ïn het najaar zal in dit verband een 'werkconferentie' worden
georganiseerd, om deze gedachtengang nader uit te werken.
EnkeIe vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden
zul-Ien in samenwerking met het ministerie van WVC ter voorbe-
reÍding op deze conferentie een probleemanalyse maken om aan
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te geven welke regelgeving aangepast of (tijdelijk) afge-
schaft dient te worden om te komen tot regionale overeen-
komsten. op basis hiervan zou wVC, in overleg met de koepel-
organisaties, een algemeen ont.heffingsplan op dienen te
steflen. Dit plan zou vervolgens neergelegd kunnen worden in
een Àlgemene Maatregel van Bestuur.

Het Samenwerkingsverband Gezondheidszorg Noord-LLmburg (SGNL)

zag in voornoemde ontwikkelingen in eerste instantie geen

aanleiding haar eigen koers te veranderen. Tegenover het
streven naar inhoudelijke regionalisatie stond men in begin-
sel weliswaar positief, doch er bestonden nog te veel ondui-
delijkheden om op grond hiervan de zeLf j-ngeslagen weg te
verl-aten.
In februari 1988 concludeerde het Dagelijks Bestuur dat het
samenspel binnen het SGNL, nu ook het Cluster Eerste LÍjn
operationeef was, steeds meer vorm begon te krÍjgen. Pas nu

de structuur zijn deugdelijkheid had bewezen, zou het initia-
tief genomen kunnen worden om over te gaan op inhoudelijke
zaken die projectmatig en mogelijk net, financiële ondersteu-
ning van de rijksoverheid op te zetten waren. In het ÀIgemeen

Bestuur zou gesproken kunnen gaan worden over de wijze van

aanpak: formulering van uitgangspunten, inventarisatie van

sectorale vraagstellingen, bereidheid tot medewerking etcete-
ra.
Een eerste aanzet hiervoor betrof een 'Notitie Ouderenbeleid
Noord-Limburg'. Het oagelijks Bestuur zaL de ontwikkelingen
op het terrein van het ouderenbelej-d bestuderen en waar nodig
een coördinerende rol op zich nemen.

Tot sfot zal het SGNL pogingen ondernemen om het landeli-jk
bestuurlijk overleg van regionale samenwerkingsverbanden
gezondheidszorg nieuw Leven in te bl-azen.

Het Samenwerkj-ngsverband Gezondheidszorg en Maatschappelijke
Dienstverlening Mldden-L1mburg (SGMD) reageerde aanvankelijk
enthousiaster. De integrale invoeringsgebieden zou de moge-
lijkheid geboden worden door te gaan volgens de nieuwe koers,
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gericht op inhoudelijke c.q. functionele regionalisatie. Dit
was de weg die het SGMD steeds had willen bewandelen, maar
die gedurende de afgelopen jaren steeds meer was overschaduwd
door de bestuurlijke regj-onalisatie in het kader van het
integrale invoeringsproject WVG.

In het Middenlimburgse vel-d van gezondheidszorg bleek meer
animo te bestaan om te werken aan concrete, zorginhoudelijke
thema's dan aan abstracte onderwerpen. Een eerste inventari-
satie van knelpunten in december L987 leverde als mogelijke
onderwerpen voor projecten ouderenzorg, thuiszorg en oplei-
dingen op.
In het licht van een project ouderenzorg werd (maart 1988)

overgegaan tot instel-Ilngi van een werkgroep geriatrie zieken-
en verpleeghuizen Midden-Limburg, met aIs opdracht "de
ontwikkel-ing van een voorontwerp voor de profilering van de
(pol-i)klinische geriat,rische hulpverlening in Midden-Linburg
uitgaande van een desbetreffende integrale optiek, welke
resul-teert in dienovereenkomstige bij stelU-ng van de concept-
nota 'Op weg naar een integrale benadering van de geriatrie
in Midden-Limburg"'. De werkgroep werd samengesteld ult
vertegenwoordigers van de zieken- en verpleeghuizen in
Midden-Lj-mburg, waarbij de mogelijkheid aanwezig is om op ad
hoc basis vertegenwoordigers vanuit andere instel-Iingen/orga-
nisaties bi-j de uitvoerlng van de activiteiten van de werk-
groep te betrekken. De werkgroep dient zich primair te
richten op. de geriatrische hulpverlening Len behoeve van
somatische patiénten. De aÍbakeníng met. het psychogeria-
trische zorgcircuit kan daarbij wel als een aandachtspunt
worden beschouwd.
Ten aanzien van de thuj-szorg achtte men het wenselijk orr,
voordat men zou overgaan tot uitwerki-ng van enig project-
voorste]-, allereerst de reeds bestaande activiteiten en
aÍspraken al-sook de desbetreffende prioriteiten en mogelijk-
heden te inventariseren.
Het projectvoorstel opleidingen tot sl-ot - een initiatief van
de ziekenhuizen - werd later (eveneens maart L988) weer
ingetrokken. De verpleeghuizen voelden er vooralsnog niet
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voor deef te nemen aan een voorgestelde projectgroep. Het

cluster zwakzinnlgenzorg had vervolgens geen behoette om

alléén met de ziekenhuÍzen samen een kleinere projectgroep te
starten.

Het ÀIgemeen Samenwerkingsverband in de WestelUke MlJn§treek
(ÀSV-WM) zag in de gesignaleerde veranderingen ln het toe-
komstperspectief een aanleiding zLchzeLÍ serieus door te
lichten. Men wilde weLen hoe de Ieden dachten over de toL dan

toe bereikte resultaten ten aanzien van de onderlinQre samen-

werking en we]ke verwachtingen men daaromtrent had voor de

toekomst. ÀIIe leden van het Àlgemeen Bestuur bood men de

gefegenheid zich via een enquete en interviewronde uit te
spreken over zaken al-s het algemeen functioneren, de procedu-
res, de samenstelling en de eventuele wijze van voortzetting.
Over het alqemeen bfeek er nog steeds een bereidheid te leven
om samen te werken. De samenwerkj-ng moest dan wel verbeterd
worden. Tot dusver vond men het rendement van de samenwerking

te gering. De oorzaak hiervan zocht men deels in het eigen-
te passieve, te reactieve - funcLioneren, maar voor een

belangrijk deel ook in het wisselende, onduidelijke over-
heidsbelei-d. zo werden bijvoorbeeld de geëigende wegen en

vastgelegde termijnen in het kader van advlesprocedures
herhaal-delijk met voeten getreden. Een eerste il-Iustratie
hiervoor was het feit dat, toen er in september 1987 een

adviesaanvraag Iag inzake de vestiging van een buitenkliniek
voor epj-leptici- i-n de Westelijke Mijnstreek, deze buitenkli-
niek in praktijk reeds enkel-e maanden in bedrijf was. Een

andere tref.fende illustratie was een verzoek van de PRV aan

het ÀSV-WM om binnen een week advies uit te brengen aangaande

de ontwikkel-ing van de GAÀZ in Limburg. In de Westelijke
Mljnstreek was men van mening dat men hiermee enerzijds de

pl-angroep langerdurende gezondheidszorg buitenspel- zetLe,
terwijl het anderzijds voor het ÀSV zelf onmogelijk was om

binnen een week te adviseren. Deze mening werd a1s zodanig
ook aan de desbetreffende instanties kenbaar gemaakt.

Wat betreft het eigen functioneren in de toekomst vond men
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dat de samenwerking zich meer zou moeten gaan richten
op inhoudefijke in plaats van procedurefe aspecten. In die
richting worden dan ook momenteel initiatieven ontplooid.
Zowel vanuit het bureau van het ÀSV alsook vanuit de afzon-
derlijke deefnemers worden ideeën naar voren gebracht om te
komen tot innovatie- en substi-tutieprojecten. Deze ideeën
zullen al-s bouwstenen dienen om op korte termijn een beleids-
plan op te stellen. Op basis hiervan kunnen vervolgens
concrete projecten worden opgestart. Daarnaast wordt gewerkt
aan een voorst.el meL betrekkingr tot de melding van belei-ds-
voornemens van de afzonderl-ijke leden van het samenwerkings-
verband.

Ook het ÀIgemeen Samenwerkingsverband in OosteltJk Zuld-
Llmburg (ÀSGM-OZL) bezon ztch op ziln functioneren en toe-
komst. Men constateerde dat er vaak in afzonderlijke werkvel-
den werd geopereerd, hetgeen niet bevorderlijk was voor de

algehele samenwerking. zo was bijvoorbeefd de opkomst tijdens
de algemene bestuursvergaderÍngen gering. In de toekomst zou
het samenwerkingsverband moeten signaleren wat er in de

diverse werkvel-den aan de orde was om te bezien wat de
raakvfakken waren met andere werkvelden. Na een invent.arisa-
tie van beleidsmatige knelpunten zou men wellicht tot geza-
menlijke oplossingen kunnen komen. Daarbij was het feit dat
de positie van de samenwerkingsverbanden a1s adviesorgaan
voor de toekomst onzeker bleef een reden te meer om zel-f
concrete bel-eidsinitiatieven te ontwikkel-en.
Het was immers ook in oostelijk Zuid-Limburg niet onopgemerkt
gebleven dat het de laatste tijd steeds meer gebruikelijk was
geworden om de geijkte adviesprocedures uit te hol-len. Ook

hier vo]gde. afkeuring op deze tendens.
ïn november 1987 werd de Stichting Eerstelijn Oostelijke
Mijnstreek opgericht, die onder andere zowel- juridisch alsook
inhoudelijk werkgever zou kunnen zLln voor de eerstelijnson-
ders teuninqs f unctionar j- s sen .

Tot slot beraadde men zich ook binnen het Algemeen Samenwer-
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klngsverband Heuvelland (ÀSGM-HL) op het voortbestaan. Uit
een interviewronde onder de deelnemers bleek dat het hen niet.
duidelijk wàs wat het ÀSV voor 'meerwaarde' voor de afzonder-
1j- j ke i-nstell-ingen kon bieden. De taak voor een ÀSV op

Iangere termijn was onduidelijk. Zo kwam het bijvoorbeeld ook
voor daE, naast de reeds eerder gesj-gnaleerde uitholling van
de advÍestaak van buitenaf, instellingen zelf adviesaanvragen
bilateraal wensten af te werken en ook daadwerkeliik pogingen

daartoe ondernamen. Voorshands was men dan ook niet bereid
het samenwerkingsverband eventueel door middel- van financiéIe
steun in stand te houden. Op korte termj-jn was men het er wel
over eens dat het veld de wil moest hebben om projecLen te
starten. Het BÀS zou hierbij dienstig kunnen zijn en tevens
j-nÍormatÍe kunnen verstrekken aan de deelnemers. Uiteindelijk
zou deze wil moge]ijk het bestaansrecht van het ÀSv kunnen

z|1n, en niet andersom.
Nu de toekomst van de ÀSV-en in het algtemeen mede afhing van

de medewerking aan projecten in de zorg werd ook de aanvanke-
11jke aarzeling ten opzicht.e van het door de gezamenlijke
gemeenten in Heuvelland opgezette project'subsEituerende
thuiszorg' voorzichtig terzijde geschoven. Deze aarzeling kon
voor een groot deel verkl-aard worden uit de starre houding
van de gemeenten j-n het verleden. Ondanks herhaalde vragen
hadden de gemeenten het ASV immers nooit wil-Ien subsidiëren.
Maar mede onder invloed van de wankele positie van het
samenwerkingsverband werd men iets toeschietelijker; men was

wel bereld tot medewerking, doch niet enthousiast. ConcreLe
resultaten hebben de voorzichtige toenaderingspogingen tot
dusver dan ook nj-et opgeleverd. zo blijven de gemeenten in
relatie tot het thuiszorg-project vooralsnog de voorkeur
geven aan directe, rechtstreekse contacten met de betrokken
eerstelij nsdisciplines .
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2.4. Ànalyse procesverloop

2,4.1. Conceptueel model
Belangrijkste gebeurt,enis gedurende de afgelopen verslagperi-
ode was zonder enige twijfel het verschijnen van de derde
Dekker-brief met daarin vervat het voltooi-de regerj-ngsstand-
punt ten aanzien van het rapport "Bereidheid tot verande-
rlng". Daaruit, bleek immers dat voor het kabinet de knoop
definitief was doorgehakt: de WVG zou worden ingetrokken; de
activiteiten ten behoeve van de integrale invoering zouden
worden beëindigrd.
Àlle reden dus om het procesverloop van het afgelopen jaar te
analyseren met behulp van het concept 'beleidsbeëindiging',
door Korstenl2 omschreven als "het geheel oÍ gedeeltelijk
stoppen van de uitoefening van een door de overheid te
vervullen functie, het beëindigen van het voortbestaan van
een organisatÍe of organisatiedeel, een beleid(s) (sector),
een operat.ioneel beleidsprogranma of een nog kleiner onder-
deeL, bij voorbeeld een project of een regeling".
Gezien het feit dat we tot voor kort geleerd hadden te Ieven
met de expansie van beleid, was de aandacht van (sociale)
wetenschapppers voor het verschijnsel beleidsbeëindiging tot
dan toe ook vrij geri.rg13. Definitieve beleidsbeëindiging
kwam in prakti-jk zel-den voor; en al-s er aI voorbeelden waren
van geslaagde beéindiqingspogingen bleken deze doorgaans erg
moeilijk wetenschappelijk Le analyseren. Dit laatste had
vee1a1 te maken met de langdurigheid en de verhulling van de
desbetreffende pogj-ngen. Deze kenmerken van beëindigingspro-
cessen konden mede t,oegeschreven worden aan de strategische
voorkeur van bel-eidsvoerders om de beeindiging decrementeel
(fasegewijs) te doen plaatsvinden. In dat geval namelijk zou
zich het verschijnsel kunnen voordoen van de 'self ful-Íill_ing
prophecy'. Betrokkenen zouden zelf in hun ged.rag zodanig gaan
antsiciperen, rekening gaan houden met beëindiging, dat
daadwerkerÍjke beëindiging op den duur inderdaad niet meer
tegen te houden zou zLja. voor de beleidsvoerd.er was het dan
nauweli-jks nog nodig enige druk uit te oefenen.
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De decrementele methode houdt dus kortweg in een langzame
aantastlng van een bestaand beleld, waardoor de weerstand van
de betrokkenen bij dat beleid wordt aangetast. Langzaam maar
zeker wordt zodoende het aantal belanghebbenden steeds
kl-einer, hetgeen de definitieve stopzetting van het desbe-
treffende beleid vergemakkelijkt. Deze methode heeft a1s

'voordee]' dat de werkelijke intenties van de beleidsvoerder
mln of meer versl-uierd kunnen blijven, niet expliciet hoeven
te worden gemaakt. ED, zoals reeds gezegd, juist hierdoor is
het moeil-ijk beëindigingsprocessen te analyseren.
Ondanks deze moeilijkheden, kan niettemin uit de inmiddels
verschenen l-iteratuur over bel-eidsbeëindiging een aantal
voorwaarden worden aÍge1eid, waaraan minimaal voldaan moet
zijn om toE beëindigingr te komen14. Een eerste voorwaarde is
dat er evaluatie-resul-t.aten beschikbaar moeten zijn welke een
negatief beeld schetsen (in termen van effectiviteit, effici-
ency) van het te beèindigen object. Vervolgens dient ook de

heersende ideologie, het ideologisch denken over het desbe-
trefÍende beleidsterrein, positief te staan ten opzichte van
beëindiging. Ànders uitgedrukt: de argumentatie vóór beëindi-
ging dient in politiek-ideologisch perspectief verankerd te
zLln. ÀIs laatste voorwaarde wordt genoemd de aanwezigheid
van een alternatief voor het, te beëindigen object, waardoor
eventuele tegenstanders van beëindiging de wind uit de zeilen
wordt genomen en een sterke anti-beëj-ndiqingscoal-itie weinig
kans heeft om te ontstaan. In concreto gaat het hierbij om de
vraag welke compensatie eventuel-e verliezers bi-j beleids-
beëindiging geboden wordt.
In het resterende deel- van dj-t hoofdstuk zul-len we nagaan in
hoeverre bij de WVG vol-daan was aan deze drie voorwaarden, en
hoe de gebeurtenissen gedurende de afgelopen verslagperiode
in dit licht te plaatsen zijn.
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2.4.2. Voorwaarden voor beëtndlglng ln het geval van de WVG

- Evaluatle -
zoals reeds vermeld in paragraaf 2.2.1. was de beslissinsJ van
het kabinet om de Íntegrale invoering te beëindigen mede

gebaseerd op de resul-taten van de evaluaties van de j-nvoe-

rlngsproj ecÈen.
Deze evaluaties vonden reeds plaats vanaf 7982, en betroffen
zowel het procesverloop (op wel-ke wijze vindt de invoering
pl-aats?) a1s de resultaten (wat ziln de effecten van de

invoering?). Later kreeg het evaluatleonderzoek tevens het
karakter van een middel-eneval-uatie.
De resul-taten van het betreffende onderzoek ziJn vanaf het
begin niet bemoedigend geweest. Zo meldden wij reeds in onze

eerste rapportage (december 1984) dat het invoeringsproces
door de meeste betrokkenen j-n Limburg al-s moeizaam werd
ervaren. AIs oorzaken voor dit moeizame verloop werden toen
reeds genoemd onduj-delijkheid en machtsstrijd. Mede hierdoor
was destijds al- bij velen het enthousiasme tot medewerking
aan de invoeri-ng van de wet sterk verminderd. Het derde
evaluatierapport (augustus l-986) over de provincie Limburg
l-eerde vervolgens "dat de voortgangt van het. proces nog niet
versneld is en dat nog veel onduidelijkheden en onzekerheden
bestaan" (p.75). Binnen het Ínvoeringsproject viel het
verschijnsel te constateren dat knelpunten niet werden
opgelost oÍ telkens in een iets andere vorm terugkeerden.
Kortom, aan de eerste voorwaarde voor beleidsbeëj-ndiging kon
in feite reeds Iang voor het daadwerkelijke besluit tot,
definitieve beëindiging van de invoering worden voldaan. Deze
voorwaarde was derhalve wel-1j-cht noodzakelijk, doch zeker
niet voldoende. Àan de besluitvorming in 1988 dienen dus nog
andere overwegingen ten grondslag te liggen. Een van die
overwegingen zou het veranderde politiek-ideologisch kIÍmaat
kunnen zijn.
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- Ideologlsch perspect,lef -
Een tweede door het kabinet aangegeven reden om te besluiten
tot beëindiging van de j-nvoering WVG was het verlangen te
komen tot vermindering van de vrij grote overheidsinvloed op

de gezondheidszorg ten faveure van vergroting van marktwer-
king en zel-fregulering. Hoewel dit verlangen veel-al in een

adem met de naam van de commissie-Dekker werd uitgesproken,
is het duidelijk daL ook hier sprake was van een reeds langer
bestaande tendens. Het rapport-Dekker past bij het algerneen

overheersende politiek-ideologische klimaat van de jaren
tachtig, waarin begrippen als deregulering en privatisering
de boventoon voeren. Zo hadden ook al geruime tijd voor de

commissie-Dekker andere commissies (Geelhoed, Vonhoff) vanuit
bovenstaand gedachtengoed hun twij fels uitgesproken over de

wVG. ook aan deze tweede voorwaarde voor beleidsbeèindiging
was dus reeds lanqr voor de onderhavige versl-agperiode vol-
daan. we zuflen daarom tot sl-ot bekijken of het aÍgelopen
jaar iets nieuws opleverde met betrekking tot de derde en

laatste voorwaarde.

- ÀIternatlef voor beëlndlglng -
Een afternatieÍ voor het te beéindigen object kan nuttig zijn
om eventuele weerstand van potentiëIe tegenstanders van dj-e

beëindigring blj voorbaat te doorbreken. Verliezers moet

compensatie geboden worden.
Over eventuefe alternatieven voor de WVG was men eigenl-ijk
pas aan het eind van de voorgaande verslagperiode, na het
verschijnen van het rapport-Dekker, publ-iekelijk gaan filoso-
feren. De in paragraaf 1.1. genoemde gedachtengang getuigt
hiervan. De destijds geventileerde ideeën omtrent funct.ionel-e
regionalisatie en regionale overeenkomsLen betroffen echter
hooÍdzakelijk veld en financiers. Maar de grootste verliezers
bij intrekking van de WVG zouden waarschijnlijk de gemeenten

zL)n. We zien dan ook dat gedurende de afgelopen verslagperi-
ode ook het ontwikkelen van een alternatief voor gemeenten

veel aandacht heeft gekregen van het departement van WVC. Het
resultaat - samengevat onder de noemer 'openbaar gezond-
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heidsbeleid' - werd vervolgens aangepr"r.rrl5 a1s zj-jnd.e veel
breder dan gezondheidszorgbeleid (zoals het beoogde beleÍd ex
WVG). Het l-aatste had immers enkel- betrekking op de gezond-
heidszorgvoorzieningen .

Medio 1988 was een groot deel van de bij de integrale invoe-
rj-ng van de WVG betrokken gemeenten druk doende met het
voorbereiden van proJecten op het terrein van het openbaar
gezondheidsbeteid. Wel-Iicht i-s dit. de belangrijkste bijdrage
geweest van het afgelopen jaar aan de - naar het er thans
uitziet geslaagde - poging tot beëindiging van de WVG.

2.4.3. Terugbllk
Gefet op het voorgaande lijkt ons de term 'decrementele
beleidsbeëindiqringr' zeer wel passend bij de gang van zaken
met betrekking tot beëindigingr van de WVG. We hebben immers
gezien dat reeds langere tijd aan een aantal- voorwaarden voor
beëindiging was voldaan, doch dat niet eerder dan in maart
1988 tot daadwerkelijke beëindiging werd besloten. De lríVG is
- achteraf beschouwd - inderdaad langzaam, st.apsgewijs
aangetast. Eerst bijvoorbeeld door de instelling van een
commissie-Dekker die a1s opdracht onder meer meekreeg moÉJe-

lijkheden tot deregulering en tot vermindering van de bureau-
cratie te bezien. Bij de installatie van de commissie (25

augustus 19.86) vroeg staatssecretaris Dees de aandacht voor
lnnovat.ies in besluitvormingsprocessen. De besluj-tvorming
over de gezondheidszorg verliep tot dan ingewikkeld, moeizaam
en was weerbarsLlg en te weinÍg slagvaardig. Dat kwam onder
meer omdat er sprake was van territ,ori_ale (zoals de WVG!) en
functionere decentral-isatie, van wettelijk verankerde be-
voegdheden en verantwoordelijkheden van partijen met zeer
verschillende berangen. Kortom: spanningsverden en krachten-
verden die bel-emmerend zouden kunnen werken voor veranderin-
gen en vernieuwingen in de gezondheidszorg.
Een tweede stap was vervorgens om - rond het verschijnen van
het gevraagde advies van de hi-erboven genoemd.e commissie-
aan de betrokkenen in de integrale invoeringsgebieden te
merdenl6 dat het in de bedoering 1ag om de benodigde uitvoe-
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ringsmaatregelen ten behoeve van de VJVG pas in de minister-
raad aan de orde te willen stellen na vaststelling van het
regeringsstandpunt over het desbetreffende advies. Het zou

immers kunnen zijn dat dit regeringsstandpunt van invl-oed was

op de invoering van de wVG; vandaar dat bej-de aan el-kaar
werden gekoppeld. Vooruitlopend daarop zou echter reeds
tussen departement en betrokkenen overlegd kunnen worden over
eventuele wijzigingen in de richting van een 'nieuw evenwj-cht.

tussen c.q. het combineren van overheidregulerj-ng en markt-
werking'.
Vervolgens - derde Íase - was het langdurig wacht.en op een

daadwerkelijk definitief regeringsstandpunt en op de daaraan
gekoppelde duidel-ijkheid omtrent het lot van de WVG. Uit de

tussentijdse activiteiten op het departement - zoals beschre-
ven in deze rapportage - kon evenwel aI duidelijk afgeleid
worden dat dit fot ongunstig uit zou vallen. De'self Íulfil-
Iing prophecy' voltooide vervolgens definitief het einde.
Bet.rokkenen gingen inderdaad reeds rekening houden met
beëindiging en hierop anticiperen. Àctivit.eit.en in wVG-

verband werden niet oÍ nauwelijks meer ondernomen. De aan-
dachL werd verschoven naar invullj-ngr van het nleuwe alterna-
tlef: openbaar gezondheidsbel-eid voor de gemeenten; functio-
nele regionalisatie en regionale overeenkomsten voor veld en

verzekeraars, ofschoon laatstgenoemde betrokkenen toch aI
weinig moeite hadden met het j-ntrekken van de WVG. Op dat
moment was stopzet,ting van het tot dan toe bestaande beleid
relatief eenvoudig. Ook de provincie had daartegen tot dan
toe geen zwaarwegende bezwaren qeuit, omdat zL) uitging van
handhaving van haar Wzv-activiteiten.
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HOOfdSIUK 3 : BELEIDSINSTRUMENTEN

3 . 1. Inl-eldlng
Onze bespreking van de beleidsinstrumenten RFO's en Vest,i-
gingsbeleid is aanzienlijk globaler van aard dan de uitge-
breide analyse in de voorgaande rapportage. we beschrijven
kort de belangrijkste ontwikkelingen van het afgefopen jaar
en waar nodig geven we aan in hoeverre deze ontwikkelingen
aanleidlng waren om eerdere conclusies te herzien.

3.2. Reglonaa1 FlnanclëIe Overzlchten
Het instrument Regionaal Financieel Overzicht, (RFO) hebben

wij in onze voorgaande rapportage uiLvoerig beschreven en
geanalyseerd. Àanleiding hiervoor was de voltooiing van het
instrument begin 1987, toen een handleiding voor het opstel-
Ien van een RFO a1s advies aan de staatssecretaris werd

uitgebracht,. Deze handleiding was ontwikkeld door het Project
Regionale Begroting van de RL.

De verantwoordelijkheid voor het inventariseren en opste]l-en
van de overzichten Iag vervolgens bij de algemene samenwer-

klngsverbanden van het veld. In het afgelopen jaar is slechts
in Zuid-Limburg daadwerkelijk een financieel overzicht,
vervaardigd. Dit gebeurde door de Financieel Economische
Kerngroep (FEK), een ondersteunend en adviserend orgaan ten
behoeve van het BÀS. Het opgestelde RFO dient meer gezien te
worden al-s een vingeroefening om het ontwikkelde instrument
als zodanig in tact te houden, dan al-s een bruikbaar statis-
tisch product. Met andere woorden: de waarde ervan ligt meer

in het opstelfen van het overzicht sec dan in de inhoud
ervan. In het overzicht ziln de gezondheidszorginstelllngen
opgenomen waarvan jaarrekeningen voorhanden waren. Derhalve
ontbreken diverse instel-Iingen, evenals de totale maatschap-
pel-ijke dienstverleningssector alsmede (de gegevens van) de
vrije beroepsbeoefenaren. Meest voor de hand liggende reden
voor deze onvoll-edigheÍd is het feit dat de WVG het afgelopen
jaar op een dood spoor stond, inclusief alle in dat verband
ontwikkefde instrument.en en structuren. Ook de onderlinge
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verhoudingen tussen partijen ondergingen belangrijke verande-
ringen. Deze gingen onder andere gepaard met de reeds eerder
vermelde afname van (wVG-)werkzaamheden op gemeenteliik
niveau, met onzekerheden voor de instellingen en hun samen-

werkingsverbanden, en met een sterker wordende positie van de

verzekeraars. Gezien deze ontwikkelingen zag de FEK bii de

opstelling van het RFO dan ook af van een vraagr om hulp bij
het inventariseren van de gegevens in de richting van lagere
overheden en ziekenÍondsen.
Naast het opstell-en van het RFO, hÍeld de FEK zich het
afgefopen jaar eveneens bezlg met een bezinning op de voort-
gang van heE project Regionale Begroting. ïn juli L987 was

het rapport 'Regionale begrroting van de gezondheidszorg
Zuid-Limburer, waarin opgenomen een raming van de kosten tot
1988' verschenen. Hiermee was de uitvoering van het project
door de Rijksuniversiteit Limburg beëindigd. Het project zou

in de toekomst worden gecoördineerd en (ten defe) uitgevoerd
door het Nationaaf Ziekenhuisinstituut (Nzï). De bedoeling
was ondermeer een infrastructuur aan Le bieden voor de

ondersteuning van het veld. In dat verband streeÍde men

bijvoorbeeld naar het ontwikkelen van een passend computer-
progranma waarmee de toekomstige opstell-ing van regionale
begrotingen vergemakkelijkt zou kunnen worden.
Binnen de FEK was men van mening dat ook in een marktmodel
zoal-s door de commissie-Dekker beoogd, regionale begrotingen
een belangrijke functie zouden kunnen vervullen bij de

bel-eidsvorming. Onder andere had men belangstelJ-ing voor de

ontwikkelingr van functionele circuitbegrotingen. Men kon de

dlverse betrokkenen evenwel niet bewegen tot het werkelijk
starten van projecten op dit terrein. zo wachtten ziekenfond-
sen en zj-ekenhuizen vooralsnog de ontwikkel-ingen rondom
Dekker af. Hetzelfde gold overigens de regio's Noord- en

Midden-Limburg. Ook daar werden nog geen concrete initiatie-
ven ontwikkeld gericht op de voortgang van het project.
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3. 3. Vestlglngsbeleld hulsartsen
De ontwikkelingen met betrekking tot het vestiglngsbeleid
huisartsen gedurende de afgelopen verslagperiode noopten ons
de conclusies uit het vorige rapport ten aanzien van een
tweetal aspecten nader te specificeren. Het betreft hier de
doel-stel-lingen decentrallsaLle en democrattserlng.

3. 3. 1. Decentrallsatle
In onze vorige rapportage merkten wij op dat het voor de
beoordeJ-ing in hoeverre het vestigingsbesluit bijdroeg tot
meer decentralisatie van belang was aandacht te besteden aan
de mate van beleidsvríJheid voor gemeenten. Wij consLateerden
dat uitvoerders een deel- van hun beleidsvrijheid ontleenden
aan het feit, dat de regel-s die zL) tijdens de uitvoering
dlenden na te leven altijd uitdrukkingen bevatten dj-e een
nadere int.erpretatie vroegen. Wij wezen hierbij onder meer
(p.75) op de belangrijke rol die de jurisprudentie in dit
verband zou kunnen spelen.
Uit de ÀRoB-jurisprudentie tot dusver blijktlT de uitleg van
de in het. vestlgingsbesl-uit gehanteerde begrippen inderdaad
een van de twee belangrrijkste onderwerpen te zijn geweest. De

tweede belangrijke bron van jurisprudentie bleek de procedu-
reregeling ex artikel- 8 van het besluit.
De uitkomsten van de betreffende jurisprudentie hadden
qevolgen voor de gemeentelijke bel-eidsruimte, zoals o.a.
betoogd door de secretaris van de Heerlense vestigingsad-
viescommissielS .

Deze constateerde al-lereerst - vooral_ in kl_einere gemeenten-
een zekere bestuurlijke behoedzaamheid bij de invulling van
de beleidsruimte door gemeenten. De verklaring hiervoor zou
liggen in de behoefte aan een goede verstandhouding met de
gevestigde huisartsen. Deze beroepsgroep zou nog steeds veeJ.
in het werk stellen om door middel_ van coöptat,ie vrijgekomen
vestigingspfaatsen zelt in te vul_l_en. Maar, de huisartsen
zouden zich moeten realiseren dat het door henzel-f gewenste
wettel-ijke vestigingsbeleid nu eenmaal de beslissj_ngsverant-
woordelijkheid van gemeenten met zich meebracht. Dat beteken-
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de, zo bleek uit een ÀROB-uitspraak in het geval Oud-Beijer-
Iand, onder andere dat gemeent.en - mits toereikend gemoti-
veerd - mochten afwijken van adviezen van de vestigingsad-
viescomrnissie. Nog belangrijker j-n deze uitspraak - in
relat,ie tot de gemeentelijke beleidsruimte - was evenwel de

constatering dat er naast het hanteren van getalsmatige of
spreidingscriteria ook plaats was voor overwegingen van
inhoude1ijke aard bij het maken van een keuze uit personen
die in aanmerking wenst.en te komen voor een vesti-gingsvergun-
ning. Gemeenten zouden dus via het vesti-gingsbeleid hun
specifieke wensen inzake het huisartsenaanbod gestalte kunnen

eÍeven, vooropgestefd dat deze wensen in een reëIe behoefte
zouden voorzien. Daarmee was de beleidsruimte voor de gemeen-

ten vergroot.
Niet alle interpretatieproblemen konden via ÀROB-procedures
worden verhofpen. Om bij te dragen tot verheldering zond de

staatssecretarj-s een brief (dd.17 december L9B7) aan alle
gemeenten waarin hij zijn standpunten op een aantal onderde-
Ien betreffende de uitvoering van de vestigingsregeling
kenbaar maakte. Àl1-ereerst deelde hij - naar aanleiding van
de onduidelijkheid die was ontstaan na het verschijnen van
het rapport-Dekker - mee dat de vestigingsregeling nog voor
vermoedelijk een periode van enkele jaren van kracht zou

bl-ijven. Vervolgens ging hij in op de onduidelijkheid over de

vraag wat 1n verband met de samenstelling van de vestigings-
adviescommissies bedoefd werd met "aanverwante beroepen". De

staatssecretarÍs bfeek dj-t begrip zo te verstaan dat daarmee
de disciplines waren aangeduld met wie de huisarts bij de

uitoefening. van zi1l beroep samenwerkte. fn concreto dacht
hÍj hierbij aan Íunctionarissen uit de kringen van het
kruiswerk, de gezinsverzorging, het algemeen maatschappel-ijk
werk, de fysiotherapeuten en oefentherapeut,en, de apothekers,
het gecoordineerd bejaardenwerk, de tandartsen én de tweede-
lljnsgezondheidszorg. Degenen die zich de in ons voorgaande
rapport beschreven discussies hieromÈrent in Midden-Limburg

19herinneren--, zuflen ongetwijfeld opmerken dat de duidelijk-
heid als gevolg van deze uitspraak van de staatssecretaris
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nauwelijks kon zLln toegenomen. Víel- duidelijker was het
antwoord op de vraag in hoeverre een echtgeno (o) t (e) van een
huisarts - of artsen in di-enst van huisartsen - die meewerk-
ten 1n de prakti-jk wel of niet onder de werking van de

regefing vielen en dienLengevolge wel of niet meegeteld
dienden te worden bij de capaciteitsbepallng. In dit verband
wees de staaÈssecretaris er namelijk op dat voor de vesti-
gingsregeling uitsluitend rel-evant was de vraag of iemand het
beroep van huisarts uitoefende dan wel wj-lde gaan uit.oefenen.
De hoedanigheid waarin dat gebeurde was hierbij niet van
belang.

3.3.2. Democratiser3-ng
Het aspect van de democratisering speelde vooral in Midden-
Llmburg, waar de vestigingsadviescommissie zelf het huisart-
senvestigingsbeleid en de daarbij gevolgde procedures evalu-
eerde. Een dergelijke evaluatie was destijds bij de instel-
Iing van de VÀC reeds afgesproken. Een tweede aanleiding om

te evalueren vormde de samenvoeging per 1 maart 1988 van het
voormalige Stadsgewest Roermond en Streekgewest, weert tot één
GewesL Midden-Limburg. Door deze samenvoegring zo:u de VÀC

opnieuw samengesteld en geinstalleerd dienen te worden.
Tevens zou een nieuwe verordening inzake samenstellingr, taken
en werkwijze van de VÀC moeten worden vastgesteld.
Kritiek ten aanzien van de bereikte mate van democratisering
bij de uitvoering van het vestigingsbeleid in de eigen regio
tot dusver kwam vooral van de kant van verzekeraars en
patièntenvertegenwoordigers. De laatste vonden dat - ondanks
de goede sfeer en openheid die op dat moment bestond - de
procedure hen niet vol-doende mogelijkheden bood om hun
belangen te behartigen. Ook de verzekeraars - zowel particu-
lier al-s ziekenÍonds - pleitten voor een meer open procedure
waarbij alle partici-panten in een eerder stadium betrokken
werden bij de selectie van kandidaten.
De huisartsen stel-den hier tegenover het primaat van de
waarneemgroep alsmede de vertrouwelijkheid van de afhande-
Iing van de selectie.
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ïn juni 1988 werden de betrokkenen in de VÀC het eens over
een nieuwe procedure ten aanzien van de sefectie. Een eerste
belangrijke verschilpunt met de oude procedure is dat voort-
aan een open werving van kandi-daten (door middet van het
pl-aatsen van advertenties) zaL plaatsvinden. Tot nu toe was

het zo dat kandidaten geselecteerd werden uit een door de PHV

bijgehouden register. Een tweede wijziging is dat er een

selectiegroep zal komen waarj-n naast een vertegenwoordiger
namens de waarneemgroep óIl-e gel-ed.ingen uit de VÀC vertegen-
woordigd zul-Ien zijn.

3.3.3. De t,oekomst van het vestlglngsbeleld
In de eerder besproken brieÍ van 17 december 1987 gaf de

staatssecretaris te kennen dat de vestigingsregeling pas op

t.ermÍjn (N.B: in de derde Dekker-brief van maart 1988 is de
periode 1990-L992 genoemd) zot) worden ingetrokken. Ondanks

dit voorultzicht zolJ binnen)<ort de regeling zelfs Ín volIe
omvang van kracht worden. De artikelen 3, eerst,e lid, en 12,
eerste Iid - beide betrekking hebbend op regulerlng van de
praktljkomvang - waren tot dusver nog niet in werking getre-
den, omdat de daartoe benodigde regels nog niet tot stand
konden worden gebracht. Het verplichte horen van de LHV over
het ontwerp-Besluit beperking praktijkomvang huisart.sen zou
echter op korte termijn gaan plaatsvinden. Zo spoedig moge-
Iijk daarna zou een definitief besluit getroffen kunnen
worden en zouden de desbetrefÍende artikels uit de vesti-
gi-ngsregel-ing in werking kunnen treden.
Tot sl-ot zou ook een Besfuit gegevens huisartsen zo spoedlg
mogelijk ingevoerd worden.

Per 15 april 1988 trad inderdaad een Besl-uit beperking
praktiJkomvang 1n werking. De rest,erende periode tot het.

elnde van de verslagperiode was uiteraard te kort om nu al
empirj-sch onderbouwde ui-tspraken te kunnen doen over de
werking en eventuel-e eÍfecten van het besluit. Praktijkver-
kleining zal hoofdzakel-ijk het gevolg moeten zijn van natuur-
Iijk verloop. Een eerste indruk van veel gemeenten was dat
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het besluit de huisartsen veel ontsnappingsmogeliJkheden
Ilet. Men vond heL overlgens veelal terecht, dat patlënten
niet gedwongen zouden moet,en worden om bij hun huj-sarts weg
te gaan. Dit zotJ in strijd zLln met het recht op vrije
artsenkeuze.. Problemen voorzagen de gemeenten vooral in de
sfeer van de verzameling van gegevens omtrent de exacte
praktij komvang.
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HoofdSTUK 4: EINDEVÀLUÀTIE

4.1. Inleld1ng
In dit hoofdstuk wil-Ien we verder terugblikken dan a]Ieen op

de afgelopen verslagperÍode. Gezien het feit dat het doek

thans definitíef gevallen is voor de integrale invoering van

de WVG geven we een nabeschouwing van de totale invoeringspe-
rlode in de provincie Limburg. De nadruk zal hierbij Iiggen
op de anafyse. fn paragraaf 4.3. zul-Ien we daarom de resulta-
ten van deze achterliggende periode verklaren met behulp van

theorieën omtrent 'succes- en Íaalfactoren'. Daaraan vooraf-
gaand zullen we eerst de opbrengst kort beschrijven.

4.2. Beschrljvlng resuftaten Íntegrale lnvoerlng WVG

De vij f achterli-ggende j aren zLln groLendeefs besteed aan het
aanbrengen van veranderingen in het bestuurlijk systeem in de

reglo's. Derhalve richten we onze aandacht op de vraag: wat

is er in bestuurlijk opzlcht bereikt?
Elders20 hebben wij deze vraag reeds uitvoerig beantwoord. We

beperken ons hier tot een korte samenvatting van ons eerder
betoog.
Van belang voor de integrale invoering van de WVG waren in de

eerste plaats de zogenaamde bestuursorganisatorische maatre-
gelen: gebiedsindeling, informatlevoorziening, taakverdeling
en samenwerking tussen overheden, advies- en overlegstruc-
tuur. Vooral de voorbereidÍng van de twee laatstgenoemde
maatregeten gaf in Linlcurg problemen. De stroeve verhouding
tussen (samenwerkende) gemeenten en provincie speelde hierbij
een voorname rof. Niettemin konden voor al de grenoemde

maatregelen afspraken worden gemaakt. Deze zijn echter nooit,
met een afrondend besl-uit bekrachtigd.
Hetzel-Íde gel-dt voor een aantal andere werkzaamheden die
verricht dienden te worden voordat de wVG in werking zou

kunnen treden: richtlijnen, kwaliteitseisen, financiëIe
kaders. Verschillende concept-richtlijnen en kwaliteitsej-sen
werden openbaar gemaakt, doch tot vaststelllng daarvan is men

nooit gekomen. De vaststelling van financiële kaders strui-
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kerde over de onenigheid tussen betrokkenen omtrent de
berekenlngs- en verdelingsmethodiek van het kader.
De wvc kende ook een groot aantal bel-eidsinstrumenten. Het
merendeel hiervan is echter nooit in de praktijk toegepast.
uitzondering hierop was het vestigingsbesluit voor huisart-
sen, dat op 1 februari 1986 van kracht werd. Dit besruit gold
evenwel ook de gemeenten buiten de integrale invoeringsgebie-
den' Een tweede instrument - het Regionaal Financieel- over-
zicht - werd weriswaar tot ontwikkering gebracht, maar de
daadwerkelijk opgestelde overzicht.en hebben niet, zoals wel
beoogtd, geleid tot het vaststel-l-en van marginale financiëre
kaders.

Het voorgaande overziend komen wij ten aanzien van de be-
stuurlijke doel-ste]I1ngen van de wvc tot de volgende conclu-
sies. wat de decentraLlsatLe betref t reverde de v\rvc de
provincies en gemeenten in theorie een ui-tbreiding van taken
op. Zoars opgemerkt is deze taakuitbreiding echter nooit
formeel vastgesteld en daarmee nlet voorzlen van bj-jbehorende
bevoegdheden. Daarnaast heeft voortdurend de vrees gereefd
dat brj werkelijke taakuitoefeni-ng de beleidsruimte voor de
lagere overheden gering zou zi)n.
Een zekere mate van democratlserlng l-eek bereikt doordat de
beinvloedingsmogelij kheden van het vel-d en van poritiek
vertegenwoordigende organen in de planning van de gezond-
heidszorg tarnerijk groot zou zi1n. Deze invroed zou ondermeer
gestarte krijgen via participatie in advies- en overlegstruc-
turen. ook de gebruikers van gezondheidszorgvoorzieningen
zouden hieri-n vertegenwoordigd zi1n. Daar echter ook de
advies- en overlegstructuren nooiL formeel_ ziln vastgesteld
en in werking getreden, konden wij niet vaststell-en hoe een
en ander in praktijk werkte.
Ten aanzien van de bestuurrijke samenhang const,ateerden wij
een toename van het overleg en d.e samenwerking tussen overhe-
den, binnen het verd en tussen overheden en verd. Dit overreg
kende evenwer ook veel doublures en overrappingen. Daarnaast
ver]oren veel- van de voorheen moeizaam opgebouwde structuren
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en netwerken tijdens het 'Dekker-tijdperk' weer snel aan

betekenis. Over de instrumentele samenhang konden wii-
gezien het gering aantaf daadwerkelijk toegepast,e instrumen-
ten - green uitspraak doen.
Met bet,rekking tot de bestuurlijke doelstelling van de

eenvored merkten wij tot slot op dat democratisering en

decentrafisaLie juist Ieidden tot bestuurlijke complexiteÍt
in plaats van de beoogde eenvoud. Het groot aantal overleg-
structuren was hiervan een duidelijk indicatie.

Op grond van het bovenstaande kon onze afsluitende conclusie
niet anders luiden dan dat het bereÍk van de bestuurl-ijke
doelstell-ingen van de integrale invoering van de wVG in
Limburg gering was. In het vervolg van dit. hoofdstuk zullen
wij trachten vanuit een theoretische invalshoek verklaringen
te geven voor dit geringe doelbereik.

4.3. Verklaring resultaten Lntegrale invoerlng WG

De di-agnose van de problemen en gebreken van de Nederlandse
gezondhej-dszorg anno 1987 (het rapport van de commlssie-
Dekker) bleek in hoofdlijnen overeen te komen met die van
1974 (de Structuurnota Gezondheidszorg). Blijkbaar hebben de

tussentijds aangewende therapieën niet de destijds beoogde

effecten kunnen sorteren.
Een van die achteraf onheil-zaam gebfeken therapieën was (het
beleid meL betrekking tot) de Wet Voorzieningen Gezondheids-
zorg, Voor het 'fafen' van dit beleid, in termen van het niet
bereiken van de doeleinden, willen wij thans enige verklarin-
gen aanreÍken. conform Hoogerwerf2l onderscheiden wij daar-
voor een viertal mogelijke faalfactoren: doelgerichtheid,
informatie, macht en integratie. Deze factoren kunnen op

meerdere niveaus worden geanalyseerd, zoals op het niveau van
(de inhoud van) het beleid en het niveau van de bij het
bel-eid betrokken acto.err22.
Op basis van deze indefingen komen wij tot een achttal door
ons verder toe te lichten factoren welke mogelijk van belang
kunnen zijn voor het verklaren. van het 'falen' van de inte-
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grale invoering van de WVG:

Schema 1: Faalfactoren blj de lntegrale lnvoering WVG

BeIeid Àctoren

Doelgerichtheid 
I

Informatie

Macht

Integratie

In het vervolg van deze paragraaf wilIen we de integrale
i-nvoering van de WVG achtereenvolgens beoordelen in het l-icht
van elk van de acht onderscheiden factoren. Daaruit zal
overÍgens blijken dat bepaalde factoren met elkaar samenhan-
gen of elkaar gedeeltelijk overl,appen.

4. 3. 1. Doelgerlchtheld beleld
De mate van doelgerj-chtheid van een beleid kunnen we afmeten
aan:
1 de mate waarln de doel-einden helder geformuleerd en

gerangschikt zijn;
2 de mate waarin de middelen (het bel_eidsinstrumentarium) op

de doefeinden zi-jn aÍgestemd.
Zoals zo vaak in de praktijk van het openbaar besturr23 k.rr-
merkten ook de doelstel-Ilngen van de WVG zich door onderlinge
strijdigheid, vaagheid en verandering. wij wezen hier ook
reeds op in onze eerste evaluatierapportage. Wat Ee denken
bijvoorbeerd van een besturend systeem dat samenhangend,
gedecentraliseerd en democratisch diende te zí1n, maar
tegetijkertijd ook eenvoudig en efficiënt? Naarmate d.e tlja
verstreek werd de priori-teit steeds meer verschoven in de
richting van laatstgenoemde doelsterringen. Tevens werden in
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dat kader tussentijds nieuwe doelen als deregulering en

f lexibil-iteit toegevoegd.
Deze verschuivende prioriteiten en,/in doelstellingen stonden
daarnaast ook in schril contrast met een aantal typi-sche
elgenschappen van het instrumentarium. Planning wordt veelal
geassocieerd met kenmerken als zorgvuldigheid en rechtszeker-
heid, hoge beleidskosten en beperkte flexibiliteit; integrale
planning met complexiteit. Daarbi j ging het bi j de wvc ook
nog eens om een voorbeeld van planni-ngr over meer bestuursl-a-

)t-gen. Stevens"- heeft er ons inzi-ens terecht op gewezen dat,
gezien de bestuurlijke verhoudingen in ons fand, de doefstel-
ling 'samenhang' dan ook welhaast niet anders bereikt kon

worden dan via ingewikkelde structuren en procedures en dus

in strijd met de doelstellingen eenvoud en efficiëncy. Uit de

derde Dekker-brief is overigens gebleken dat dit voor het
kabinet ook een van de belanqrijkste overwegingen j-s geweest

om de integrale invoering wVG te beëindigen.
Àfsluitend mogen we vaststellen dat er in plaats van doelge-
richtheid van beleid sprake was van een dubbele lnconslsten-
t,le: tussen doelstell-ingen onderling alsook tussen doelstel-
Iingen en intrinsÍeke eigenschappen van de daarbij gekozen

mlddefen.

4.3.2. Informatle beleld
Bij deze Íactor gaat het om de verondersteffingen die aan het
beleid ten grondslag liggrgen. Hoogerwerf spreekt in dit
verband over de 'beleidstheorie'25. Een goede beleidstheorie
wordt veeLal- gezien al-s een noodzakelijke voorwaarde voor
ef f ectief belei-d. Het f alen van veel- overheidsbeleid zot;.

dan onder meer kunnen voortkomen uit. het. feit dat bel-eid
berust op verkeerde veronderstellingen (verkeerde informa-
t,1e), bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie tussen het
toepassen van bepaalde middelen en de doelbereiking.
Zo beoogde men in het geval van de VíVG door middel- van
integrale planning van het aanbod aan zarg te komen tot
herst.ructurering: verschuivingen in de zorg van tweede naar
eerstelijn, van curatie naar preventie enz. Kostenbeheersing
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zou hiervan het J-ogische gevolg zi1n. Hieraan l-ag derhalve de
veronderstelllng Èen grondsJ-ag dat het aanbod voor een
belangrJ-jk deel bepalend zou zrln voor de kostenontwj-kkeling
in de gezondheidszorg. In publieke discussies viel deze
stellingname veelvuldig te beluisteren. Oaarbij werd zij vaak
al-s vaststaand Íeit gepresenteerd.
De vraag welke factoren daadwerkelijk de kostenontwikkering
van de gezondheidszorg in Nederland bepalen en Ín welke mate
deze factoren manipuleerbaar zi)n, is recentelijk uitvoerig
aan de orde gestel-d door Grunward26. uit haar onderzoek komen
a1s meest dornlnante componenten van de kostenontwikkeri-ng
gedurende de periode 1970-1983 naar voren de inflatie,
demografi-sche ontwikkel_ingen (vergrijzing), Ioonkosten en
kosten van andere 'resources' . Toegspitst op de periode 1975-
1983 constateert zij:
"Van elke 100 gulden dj-e men in 1983 meer aan de gezondheids-
zorg heeft besteed dan in L975 z:-ln 69 gulden bijgekomen door
de waardevermindering van de gulden; de overlge 31 gulden
zí1n het gevolg van de reèl-e uitgavenverhoging voor degezondheidszorg. Hiervan werden 12 guJ-den besteed doordat er
meer behandelingen plaatsvonden (toename van gebruik,
resp.vraag).. De resterende 19 gulden werden veroorzaakt door
hogere kosten per behandeling, waarvan 9,5 gulden voor meerl-oon (ars qevorg van personeerstoename en niet door reël-e
loonstijgingen per arbeidsjaar) en eveneens 9,5 guld.en voor
meer kosten van de andere resources: (renLe voor) i-nstarla-
ties, energiekosLen, de kosten van medische verzorgingsmi_dde-
len en de administratie etc. Van de 12 gulden die te wijten
ziln aan een toename van de vraag, ziln 11,5 gulden door
demograflsche verschuivingen te verklaren (vergrÍjzing),,.
Zaken als de - ook in de veronderstellingen achter de WVG -
gesuggereerde overconsumptie en vraagverhoging door prikkels
aan aanbodzijde bl-eken dus sl-echts een zeer geringe rol te
spelen bij de kostenontwikkeling (l-ees: stijSinS). Met het
oog op de beheersbaarheid tot slot constateerde Grunwald dan
ook dat hoofdzakerijk externe factoren debet waren aan de
kostenstiising. De betrefÍende factoren konden vanuit de
gezondheidszorgsect,or zeLf ofwer niet (inflatie, demogra-
fische ontwikkelingen) ofwer sl-echts t.en dele (personeers- en
loonontwikkelingen) beinvloed worden.
De wvc bouwde grotendeels op de optimlstische maakbaar-,
stuurbaar- en beheersbaarheidsgedachten uit de jaren zeven-
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tiS. Met de informatie uit het onderzoek van Grunwald-
overigens zelrer niet de enige die in deze richting wees - kon

de onjuÍstheid van deze qedachten gevoeglijk worden aangre-

toond. Bovendlen gingen de veronderstellingen gemakshalve ook

nog voorbij aan de bij de uitvoering van de planning ex WVG

te verwachten grote weerstand Ín het ve1d. Kortom, planning
van aanbod bleek niet het geèigrende instrument om de beoogde

doelstellingen te realiseren. Waarmee we een volgende daad-
werkelijk werkzame faaLfactor hebben achterhaald.

4.3.3. Macht beleld
Eveneens van bel-ang voor de uiteindelijke effectiviteit van

beleid is de mate waarin het beleid zel-Í i.c. de bel-eidsvoer-
der in staat is doelconform gedrag (bij de uitvoerders en/of
de doefgroep) te bevorderen. Globaal genomen staan hiertoe
drie mechani-smen ter beschikkinqr: normen, middelen (incenti-
ves) en sancties. Deze driedeling komt overeen met Etzioni's
indeling van macht: normatj-ef, renumeratief en dwang. De

normatieve benadering omvat sociafisatie- en overtuigingspro-
cessen, de st.imulerende benadering bestaat uit het verlenen
van hulp ín de vorm van geld, kennis, personeel e.d. Dwang

kan uiteenlopen van de verplichting tot het opstellen van
plannen door de uitvoerders tot. het dreigen met sancties in
de vorm van het intrekken van Íinanciëfe hulp.
fn het gevat van de hIVG was er - gezien de verpli-chting voor
Iagere overheden om plannen vast te stel-l-en - inderdaad
sprake van enige potentiëfe dwang. Van echte sancties was

evenwel- geen sprake. In praktijk overheerste een meer stimu-
Ierende benadering, wel-ke zich het meest duidelijk uit.te in
de pl-ankostenvergoeding. ook de subsidiëring van algremene

samenwerkingsverbanden van het veld en van patiëntenorganisa-
ties kunnen in dit licht bezien worden: als prikkel om

daadwerkelijk mee te werken aan de uitvoering van de WG.

Kuijpers en Gl-asberg"n21 hebben betoogd dat het gebruik van
instrumenten met een geringe mate van j-mperat,iviteit (zoals
bijvoorbeeld ook overleg en j-nformatievoorziening) vooral
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effect zullen sorteren in beleidssituaties waarin onder
andere sprake is van een grote mate van overeenstemming van
de belangen van de betrokkenen. Van een dergelijke situatie
was - zoals za;-- blijken in paragraaf 4.3.5. - in het geval
van de WVG absofuut geen sprake. De combinatie van weinig
verplichtend befeid met een heterogeen uitvoeringsnetwerk
bl"eek dan ook inderdaad weinig doeltreffend. Een veel gehoor-
de kritiek in dit verband was het ontbreken van een sterk
bestuurlijk centrum met toereikende bevoegdheden om knopen
door te kunnen hakken.

4.3.4. Integratle beleld
Hierbij gaat het om wat Kuijpers en Glasbergen2S aand,uiden
als 'het samenhangende karakter van beleidsproblemen'. Zi)
doefen hiermee op het feit dat beleidsproblemen veel-a1
meerdere oorzaken en bronnen kennen. Een deel van de oplos-
si-ng valt derhalve vaak buiten de perken van de beleidsvoer-
der die met de problemen wordt geconfronteerd. Indien een
beleidsvoerder inderdaad slechts ten dele oorzaken van
problemen kan beinvloeden, is de kans groot dat de effect,en
van het befeid 'weglekken'.
In paragraaf 4.3.2. bleek reeds hoezeer van een dergeli-jke
situatj-e sprake was in het geval van de WVG. De problemaÈiek
die de WVG beoogde op te l-ossen vloeide inderdaad grotendeels
voort uit bronnen die volledig buiten de desbetreffende
beleidsvoerder (j-n casu het ministerie van WVC) omgingen.

4.3.5. Doelgerlchtheld actoren
Bij deze faalfactor gaat het met name om de vraag naar de
mat,e waarin de doel-einden van de verschil-Iende actoren in
het uitvoeringsproces elkaar al dan niet doorkruisen, met
andere woorden: de mat,e van conflict of consensus over de

doeleinden. Een situat,ie van volledige overeenstemming zal
waarschijnlijk zel-den voorkomen. In het algemeen kan echter
gesteld worden dat de kans op uiteenlopende doel_stellingen
groter wordt naarmate méér actoren betrokken zijn in het
proces. Verder speelt. hierbi-j ook de mate van verandering die
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het beleid beoogt een belangrijke rol.
Om met dit laatste te beginnen, de beoogde verandering was

bepaald niet gering te noemen. Niet het voorheen.gehanteerde
princÍpe van de funct,ionele decentralj-satie, maar het princi-
pe van de territoriale decentralisat.ie zou uitgangspunt
worden voor de vormgreving van het nieuwe bestuurlijk systeem.
Belangrijke machtsverschuivingen tussen de betrokkenen zouden

hiervan het onvermijdelijke gevol-g zi1n. Financiers en veld
zouden aan zeggenschap verl-iezen ten gunste van de lagere
overheden.
Maar ook het zorgsysteem zou veranderingen ondergaan wanneer
de WVG geheel- volgens haar intenties uitgevoerd zou worden.
De wVG was immers mede bedoefd afs instrument, om bijvoorbeel-d
verschuivingen van intramurale naar extramurale zorg mogelijk
te maken.

Naarmate grotere veranderingen gevraagd worden zaL de weer-
stand hiertegren toenemen. Dat deze weerstand zich het meest
duidel-ij k uitte bij verzekeraars en grotere intramurale
instellingen hoeÍt gezien het voorafgaande dan ook geen

verwonderingr te wekken. Laatstgenoemde bevonden zich daarbij
Ín de comÍortabele positie om a1s doelgroep van beleid Levens
deel uit te maken van het uitvoeringsnetwerk. Dit uitvoe-
ringsnetwerk kenmerkte zich naast de zojuist genoemde dubbel-
rol- van het veld vooral- ook door haar heterogeniteit. Een
groot aant,al betrokkenen, ieder met eigen motieven en belan-
9€D, was hierin vertegenwoordigd. Kortom, geen gunstige
voedingsbodem voor col-l-ectieve doelsteflingen.

4.3.6. Informatle actoren
Naast de betekenis van informatie voor de juistheld van de

veronderstellinqen dj-e aan beleid ten grondslag l-iggen, j-s

informatie tevens van belang voor de uitvoering van beleid.
,oïdenburg" heeft gewezen op de consequent,ies van informatie-

overlast en de daarmee samenhangende verwerki-ngsproblemen bij
organisaties. Àls eerste mogelijke gevoJ-g noemt hij besluit-
vormingsachterstanden. Hiermee doelt de auteur op het feit
dat naarmate we meer weten, het gat tussen de gepercipieerde
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problemen en de daarvoor bedachte oplossingen steeds groter
wordt. Een Èweede gevo]g is een groeiende achterstand in de

vorming van gemeenschappel-ijke oordelen. Deze vertraging
('consensus lagis') Ieidt in veel gevallen ook weer tot een

vertraging in de besl-uit,vorming. Tot slot schullt voor
organisatj-es een probleem in de achterstand Ín zingeving, bij
het interpreLeren van de betekenis van informatie. Veel
nieuwe informatie betekent het, vervangen van 'subjectieve
zekerheid' door'objectieve onzekerhej-d' .

Het organisatieadviesbureau Twijnstra cudde30 constateerde
ten aanzien van de WVG dat de betrokkenen welÍswaar over het
algemeen over aIIe benodigde informatie konden beschikken,
maar dat veel j-nformatie te complex en te uitgebreld bleek om

eÍficiënt verwerkt te kunnen worden. Daarbij was inderdaad
het interpreteren van nieuwe informatie vaak een probleem. zo

was bijvoorbeeld veelal onduidelijk waÈ de status was van

bepaalde stukken. Deze tekortkomingen in de informatievoor-
ziening hadden ondermeer nadelige gevolgen voor de betrokken-
heid van de participanten. Een van hen sprak in dit verband
van een 'papierkrieg', die de motivatie om deel te blijven
nemen aan het proces bepaald ni-et bevorderde.

4.3.7. Macht actoren
Het zal gezÍen het voorgaande geen verbazing wekken daÈ de

bereidheid om daadwerkelijk aan de uitvoering van de WVG mee

te werken niet bij aIIe part.icipanten even groot was. In
hoeverre waren deze betrokkenen echter i-n staat effectieve
barrières op te bouwen, weerstand Le bieden tegen ongewenst.e

beleidsvoering?
Onder 4.3.5. wezen wij reeds op de weerstand van vooral
grotere intramurafe voorzieningen en verzekeraars. Eerstge-
noemde bleek een zeer invloedrijke doelgroep te zijn die goed

in staat was de invoering van de wet te vertragen oÍ om te
buigen in een door hen gewenste richting. Deze invloed
berustte onder meer op haar eerdergenoemde 'bestuurlÍjke
dubbelrol' (als doelgroep tevens deef uitmakend van het
uitvoeringsnetwerk) en op haar relatief sterke organj-satie-
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graad. Deze laatste ging vee]aI ten koste van de algemene

samenwerkingsverbanden van het veld. Deze waren bedoeld als
verbindend element in de vaak naast elkaar opererende zorgor-
ganisaties, a1s Íorum om als veld grezamenlijk te werken aan

de totstandkoming van een samenhangende zorg. ÀIs zodanig
waren de ÀSV-en een potentieel beJ-angrijk instrument in het
kader van de wVG. De reeds genoemde grotere intramurale
organisaties (zoa1s ziekenhuizen) namen echt,er in deze
algemene samenwerkingsverbanden een nogal ambivalente houding
aan. Daarmee slaagden zi) erin de beoogde werking van de

samenwerkingsverbanden in het kader van de WVG voor een

aanzienfijk deel te Írustreren.
Bij dit alles was overiqens tevens van belang dat de sterk-
sLen in het veld zích steeds meer gesteund voelden door een

andere belangrijke partij: de verzekeraars. Ook zíj achtt,en
het op een gegeven moment niet meer nodig nog mee te werken
blnnen WVG-kaders en voelden zích daarin gesterkt door hun

reeds eerder toegekende wettelíjk vastgel-eqde bevoegdheden en
hun grote know-how31.

Uiteindelijk werkte ook de omslag in het denken over de rol
van de overheid bij de sturing van de gezondheidszorg in het
voordeel- van (vooral het intramurale) vel-d en fj-nanciers.
Deze veranderende opvattingen zorgden ervoor dat een sterk
sturende rol van de overheid niet meer werd geaccepteerd en
gefegitimeerd. Ook hierdoor was het voor vel-d en financj-ers
mogelijk een steeds afwijzender houding aan te nemen ten
opzichte van de WVG.

4. 3. 8. Integratle actoren
Tot slot gaat het bij de laat.ste mogelijke faal-factor om de

maLe van samenwerking, afstemming en coördinat,ie tussen de

betrokkenen bij de uitvoering. Hoogerwerf32 heeÍt hierbij
onderscheid gemaakt tussen structurele en culturele integra-
t.ie. Laatstgenoemde sluit aan bij wat door ons omschreven is
onder de noemer 'doelgerichtheid actoren'. Wij zullen ons
hier derhal-ve beperken tot de structurele integratie, wel-ke
op haar beurt weer gesplitst kan worden in horizontale en
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verticale integratie.
Bij horizontal-e lntegraÈie kan vervolgens gedacht worden aan
de mate van onderlinge samenwerking/coöperatie Lussen bij-
voorbeel-d ministeries, tussen gemeenten of tussen instellin-
gen en beroepsbeoefenaren in het veld. In de voorgaande
paragraaf wezen wij reeds op de ambivalent,e houding van
bijvoorbeeld de ziekenhuizen ten aanzien van de algemene
samenwerkingsverbanden van het veld. Eerder in dit rapport,
noemden wij eveneens de dikwij Is autonome opstelling van
afzonderJ-ijke gemeenten waardoor het moeilijk was lnterge-
meentelijk te opereren. Dat tot sfot ook de samenwerking
tussen verschil-1ende mini-steries te wensen overliet. en het
verloop van het invoeringsproces bemoeilijkte, illustreerden
wij elders33 u.r, de hand van het voorbeel-d van de bemoeienis
van het departement van Binnenlandse Zaken met de gebiedsin-
deling. Ook oud-staatssecretaris Van der Reijden heeft.
hiervan treÍfende voorbeelden geschetst34.
Hoogerwerf's opvatting35 dat een gebrekkige horizontale
coördinat.ie gevolgen heeft voor de verticale coördinatie
kunnen wij op grond van de ervaringen met de WVG zonder meer
onderschrijven. À1s bÍjvoorbeeld harde afspraken tussen
ministeries ontbreken kunnen, aldus Hoogerwerf, aan lagere
overheden geen toezeggingen worden gedaan over zaken dÍe
(ook) op het. terrein van een ander ministerie liggen.
Daardoor kunnen met andere woorden ook verticaal geen harde
afspraken worden gemaakt. Dit is mogelijk een van de redenen
waarom betrokkenen in de integrale invoerj_ngsgebieden met
staatssecretaris Van der Reijden we1 overeenstemming konden
bereiken over zaken als de gebiedsindeling, doch dat deze
overeenstemming nooit formeel werd bekrachtigd in de vorm van
een noodzakelijk uitvoeringsbeslui_t. Daarnaast konden overi-
gens ook de Iagere overheden (provj-ncies en gemeenten)
onderling moeilijk tot afspraken komen.

4.4. S10t
rn dit hoofdstuk hebben wij via een anaryse aan de hand van
het model van Hoogerwerf de problematiek ten aanzien van de
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i:etegrale lnvoering wvG trachten te oRtleden. De belan-grijlc-
ste hieruit af te leiden t]-eer,rnornenËell' hebben wij in bljlage
2 kort samengevat. Een aantal hieruit voortvloeiende aanbeve-
l-tnEen hebèen we reeds eerder elders, gepubllceefd36. De

betreffend'e publicatie ls eveneens als b1Jlage aan deze'

rapportage toegevoegd (bijlage 3) .
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HoofdsIuK 5: EVÀLUÀT]E VÀI{ HET ONDERZOEK

5. 1. Inleldlng
Het is zinvol om bij de afsluiting van een onderzoek ook een

eval-uatie van dat onderzoek zelf uit te voeren. Een kritische
retlectie met betrekking tot de verrichte onderzoeksactlvl-
teiten kan leerzame resultaten opleveren voor onderzoekers en
opdrachtgevers.
De l-Íteratuur over befeidseval-uatieonderzoek - het type
onderzoek waar het hier om ging - bracht ons ertoe een

drietal thema's nader uit te diepen, namefijk:
- kenmerken van belei-dsevafuatieonderzoek
- functies van beleidsevafuatieonderzoek
- rol van de opdrachtgever en de relaLie tussen opdrachtgever

en onderzoekers
fn de onderstaande paragrafen komen deze thema's achtereen-
volgens aan de orde.

5.2. Kenmerken van beleldsevaluatieonderzoek
Bij beleidsevafuatieonderzoek gaat het om de beoordeling of
waardering van een bepaald beleid, hetgeen inhoudt dat altijd
sprake moet ziln van evaluatiecriteria. Voorts kent het
bel-eidsevaluatieonderzoek in principe twee varianten, de

eÍÍecteval-uatle en de procesevaluatie3T. op grond van de

thans voorhanden zi-jnde literatuur kan men concluderen dat
het overgrote deel- van het bel-eidsevafuatieonderzoek zich
heeft. gericht op de eÍfecten van het overheidsbeteid3S.
Daarbij valt op dat de gehanteerde criteria meestal zí1n
ontleend aan de doelen van het beteid. Grunwal-d en K.aarr39
spreken in dat geval van effectíviteitsonderzoek c.g. de

kl-assleke benaderingswijze: men vergelijkt de beleidsdoelein-
den, zoals bijvoorbeeld opgetekend in officiële stukken met
de feitelijke effecten voor zover beoogd.
Ook het evaluatieonderzoek WVG droeg de kenmerken van een
effect.iviteitsstudj-e, omdat bij de aanvang van het onderzoek
de ofÍiciëIe beleidsdoelen samenhang, decentralisatie,
democratisering, eenvoud en efficiëntie tot eval-uatiecriteria
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waren gekozen. Daardoor werden wij met problemen geconfron-
teerd die ook in de literatuur beschreven staan als inherent
aan de ef fectiviteitsstudie.
om te beginnen kregen wij te maken met, wat Herweyer40 noemt.,

de dynamiek van doelstell-end gedrag. onze crit,eria bleken
namelijk betrekking te hebben op zeer vage algemene beleids-
doelstefllngen, waaraan de verschillende particj-panten
uiteenlopende betekenissen toekenden. Bovendien bleken daarin
ook nog veschuivingen door de tijd heen op te treden. Het
operationaliseringsprobleem doemde daardoor levensgroot op.
Toch slaagden wij er nog wel- in tamelijk concrete indicatoren

l1op te stel-l,en--. Maar het ontwikkelen van maatstaven om te
bepafen of een geindiceerd verschijnsel nu veel- of weinig
voorkwam, resp. toe- of afnam leverde schÍer onoverkomelijke
problemen op. Via lntensieve discussies i-n het onderzoekteam
werd wel geprobeerd dergelijke maatstaven vast te stelIen,
maar dit kon niet leiden tot uitbanning van het subjectieve
element.

De gevolgen van het ontbreken van een causale theorie leverde
eveneens een probfeem op. Dit probleem valt te typeren al-s de

zogenaamde netto-bruto-probl-emat.iek42, ook wel- het probleem
van de causare toerekenirrg g..roe*d,43. wat is het gevar? Bj-j

een eÍfectiviteitsstudie moet de onderzoeker de gevolgen van

de interventie sec, c.q. de netto-effecten onderscheiden van

de gevolgen van de interventie in combinatie met andere
factoren, c.q. de bruto-effecten. De onderzoeker is dus op
zoek naar een causal-e relatie tussen be]eid en de gevolgen
van beleid. Causafiteit is echter een zeer moeilijk te
onderzoeken verschijnsel. Bressers en Hoog"r*erÍ44 wijzen er
op dat de wetenschapper zich op zijn minst moet baseren op

een theorie, waarin bepaafde samenhangen worden voorspeld en
causaal geinterpreteerd, wanneer hij wil aantonen dat een
geconstateerde samenhang tussen verschijnselen inderdaad een
causale relatie Ís. Bij het ontbreken van zo'n theorie wordt
het buitengewoon moeilijk de invl-oed van andere factoren dan
het befeid op de waargenomen veranderingen op te sporen.
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Omdat wij vooraf geen causale theorie hadden ontwikkeld,
werden wij telkens geconfronteerd met de eerdervermeJ.de
bruLo-netto-problematiek. Wij slaagden er uiteindelijk niet
in de gevolgen van het invoeringsprogranma enerzijds en de
gevol-gen van andere factoren groed van elkaar te onderschei-
den. Sl-echts de algemene, meer globale concl-usie was mogellJk
dat het fal-en van het experiment was te wijÈen aan een
combinatie van nader benoemde externe en interne, dat wj-l
zeggen experimentel-e, Íactoren.

Een derde kanttekening valt te maken bij de procesevaluatie
d1e wij naast de effectlviteit.sstudie hebben uitgevoerd. Wij
gingen daarbij ult van de veronderstellinS dat de kwaliteit
van het uitvoeringsproces van j-nvloed zou zijn op de effecti-
viteit van het bel-eid: hoe beter die kwaliteit zou zl-ln, des
te meer de werkelijke efÍecten het beoogde resultaat, zouden
benaderen. Het is evenwel de vraag of de uit oogpunt van
eÍfect,iviteit weinÍg succesvolle integrale invoering van de
WVG wel- geslaagd zou zi1n al-s dit proces vlekkel_oos zou zijn
verlopen. Gebleken is immers dat nj-et a1leen procesintrj_nsie-
ke factoren, maar ook externe ontwikkelingen een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan de door het rijk oorspronkelijk
niet gewenste afl-oop van het experiment.

5.3. Functles van het evaluatÍeonderzoek
Wanneer een onderzoeker zj,ch bezighoudt met de eva.l-uatie van
overheldsbeleid betreft zi)n onderzoek per definitie een
politiek gevoelig onderwerp. ïn geval van contract,onderzoek
heeft dit tot gevolg dat politieke argumenten en ontwikkelin-
gen van invloed zLln op de onderzoekopdracht, de voortgang
van het onderzoek en het gebruik en d.e bruikbaarheid van de
onderzoekresultaten. Daarom is het van belang dat de onder-
zoeker zich de vraag stert met werke bedoeling een onderzoek-
opdracht wordt verreend, met andere woorden wel-ke functie het
onderzoek in het beleidsproces zal- krijgen. Men kan in diE
verband onderscheid maken tussen conceptuere functles,
lnstrumentele functles en overredlngsfunctles45. conceptuel-e
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functies zijn gericht op vergrot.ing van kennis en inzicht op

het onderzochte beleidsterrej-n. À1s zodanig sluiten zi7
ultstekend aan bij de bedoeli-ngen van onderzoekers. Voorbeel-
den zijn de informatiefunctie en de evaluatiefuncie. Instru-
mentele functles duíden op de direct, waarneembare relat.ie
tussen de uitkomsten van een onderzoek en beleidsbeslis-
singen t,erzake. Deze Íuncties hebben dus betrekking op het
gebruik van beleidsonderzoek in het beleidscircuit. Overre-
dingsfuncties zijn meer politiek van aard. 7,t dienen de meer

specifieke doelen en belangen van de bij het beleid betrokke-
nen. Bressers en Hoogerwerf46 noemen in dit, verband de

i-jskastfunctie (het wil-l-en uitstellen van een moeilijke
besfissing), de al-ibifunctie (de verantwoordelijkheid voor
een beslissing op anderen will-en afschuiven) en de legitima-
tiefunctie (de int.entie een beslissing beter verdedigbaar te
maken) .

Wlj twij felen er niet aan of de opdrachtgever en de betrokken
partijen hebben wel degrelijk de genoemde conceptuele functies
aan het onderzoek toegekend. Het ging immers om een zeer
gecompficeerde en omvangrijke operaLie, waarvan veel te
l-eren zou zi)n. Informatie vanuit de regio's en evaluatie van
het proces en de resul-taten zouden dan ook zeer relevant
zL1n. wij menen de werking van deze Íuncties te hebben
waargenomen in het frequente overleg Lussen onderzoekers en

ambtenaren van wVC. wij zagen de kritische reflectj-e van de

ambtenaren op de befeidsvoering groeien. ook nam de ontvanke-
Iijkheid bij WVC voor de gedachtengang en argumentatj-e van de

onderzoekers toe. Het behoeft welhaast geen betoog dat deze

meer indirecte invl-oed van bel-eidsonderzoek van grote beteke-
nis kan zijn voor de richting waarin het beleid wordt ontwik-
ke1d.
De mate waarin de instrumentele functies een ro1 speelden is
af te Ieiden uit de mate waarin het onderzoek en de resulta-
ten ervan het beleid direct hebben beinvl-oed. Een geheel
afgerond beeld kunnen wij in deze nieL qeven, omdat het, hier
om zaken gaat die moeilijk zLln hard te maken en,/of pas op
langere termijn zichtbaar worden. In elk geval was in de
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beginperiode nog weinig te merken van enige invloed van het
onderzoek op het beleid. Gel_eidelijk aan kwam hierin verande-
ring. Niet alleen werden concl_usies uit de rapporten aange-
haald tijdens de debatten in de Tweede Kamer, maar ook in
ambtelijke brieven en notities vonden wij bepaal_de aanbeve-
Iingen en ideeën uit de onderzoeksrapporten terug. Bij
navraag bij de betrokken ambtenaren bleken onze rapporten
i-nderdaad de bron hi-ervan te zt)n geweest. vermeldenswaard is
ook dat de resultaten van de evaluatie al-s argument werden
gebruikt in de derde "Dekkerbrief" aan de Tweede Kamer,
waarin het kabinet.svoornemen om de WVG in te trekken is
neergelegd.
Hier past enige rel-ativering. Sociaal- wetenschappelijk
onderzoek is voor belei-dsvoerders sl-echts een van de bronnen
ter informatie op hun beleidsterrein en ter legitimatie van
hun beleidsbeslissingen. nergelijk ond.erzoek krijgt dan
vooral- betekenis aIs de resultaten ervan sporen met de
informatie uit andere bronnen. ook onze onderzoekresurLaten
moeten gezlen worden als een deel van dat groter geheel van
informatiebronnen, een deel dat inhoudel_ijk heel goed in dat,
geheel paste.
Behal-ve de tot dusver besproken functies vervurde het onder-
zoek ons inziens ook verschi]lende overredingsfuncties. Voor
de opdracht.gever kan dit aanvankerijk de legitimatiefuncti-e
zljn geweest. Het onderzoek kon immers gegevens opreveren met
behulp waarvan de lnvoering van de wvc beter verdedigbaar
gemaakt zou kunnen worden. we moeten namelijk ni-et vergeten
dat de wvG en de daaraan verbonden lntegrale planningsconcep-
tie en Íunctionel-e decental-isatiegedachte nogal wat tegen-
standers kende, zowel bii (een deel van) de uitvoerders a1s
ten departemente.
voor de betrokkenen in de proefgebieden zou we1 eens de
alibifunctie een rol gespeerd kunnen hebben. Mogel-ijk zou het
onderzoek gegevens opreveren die de verantwoordelijkheid^ voor
de gang van zaken in geval het mis zou gaan bij anderen
zouden reggen. wij moeten ook constateren dat de regio,s
voort,durend een beschuldigende vinger naar het rijk hebben
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opgestoken om de weinig bevredigende gang van zaken te
verklaren. Uit ons onderzoek bl-ijkt dat dit in veel gevallen
niet onterecht gebeurde, maar ook dat de betrokken partijen
verzuimden de hand i-n eigen boezem te steken wanneer daartoe
wel aanleiding bestond. Tenslotte menen wij dat de intenties
van de opdracht.gever enige wij ziging ondergingen in een
Iater stadium van het proces. De twij fels aan de uitvoerbaar-
heid van de wVG waren alom, ook bij het riJk, dermate aan het
toenemen dat er niet veel meer viel- te legitimeren. wel kon
het onderzoek naar de integrale invoering een andere functie
vervullen, namelijk ten behoeve van het uitstellen van de
moeilijke beslissing omtrent de invoering van de Wet Gezond-
heidszorg en Maatschappelijke Dj-enstverlenlng (WGM) Zo zLen
wij in het regeeraccoord de passage verschijnen dat de
voorbereiding van de WGM wordt stopgezet. in afwachtj-ng van de

evaluatie van de integrale invoering van de WVG in de proef-
gebieden. De IegitimatieÍunctie maakte plaats voor de ijs-
kastfunctie.
Hoe zijn wij als onderzoekers nu omgegaan met de politieke
functies die het onderzoek vervul-de?
ïn de eerste plaats hebben idij vanaf de eerste rapportage
niet geschrbomd kritiek uit te oefenen op de WVG zelf. Onze

kanttekeningen richtten zich bÍjvoorbeeld op de inconsistente
doelstelli-ngen van de wet, het integrale planningsconcept en
het raamwetkarakter. Gaandeweg leek de opdrachtgever ook meer
open te staan voor deze kritiek. Dit. hield ons inziens
verband met de eerdervermel-de afnemende betekenis van de
Iegitimatiefunctie en de grotere gevoeligheid van de ambtena-
ren voor de gedachtengang van de onderzoekers. Voor wat
betreft de al-ibifunctie die is toe te schrijven aan de
intenties van (delen van) het proefgebied, hebben wij steeds
gest,reefd naar een objectieve weergave van het verloop van
het proces en de rol van aIIe participanten. Niet te ontken-
nen valt dat vanuit de regio wel eens druk op ons is uÍtgeoe-
fend om de eigen rol mooier en die van anderen minder fraai
voor te stellen dan in de concept-rapportage was beschreven.
wij hebben hÍeraan uiteraard geen gevolg gegeven. De gevolgen
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daarvan hadden nadelig kunnen zljn voor het onderzoek, omdat
wij voor de gegevensverzameling afhankeliJk bleven van de
bet,rokkenen 1n de proefregio. Er is dan ook het nodlge
overleg met de betrokkenen aan grewijd.

5.4. RoI van en relatle tot de opdrachtgever
De invloed van de opdrachtgever op een onderzoek kan op
zeker drie momenten duidelijk naar voren komen, en we1 bij de
formulering van de probleemstell_ing, de keuze van de onder-
zoekopzet en de opstell-ing van de rapportage. Van belang j_s

dus welke rol hij dan speelt. Dit zal mede afhangen van de
rel-atie tussen onderzoekers en opdrachtgever. Wanneer deze
relatie goed is zal dit het verl_oop van de het onderzoek en
het gebrui-k van de onderzoekresultaten ten goede komen.
ïmmers, de opdrachtgever heeft de onderzoekers heel wat te
bieden, zoals Herweyer4T steIt. Bressers en Hoogerwerf4S
geven hieraan een nadere invulling. In de eerste plaats heeft.
de onderzoeker de medewerking van de bel_eidsinstantie nodig
om onderzoekgegevens te verzamelen en te verwerken. Ten
tweede kunnen beleidsmensen met hun deskundJ_gheid een goede
bijdrage l-everen aan opzet en uitvoering van het onderzoek.
Ten derde za1 een goed contact tussen onderzoeker en beleids-
instantie de kans doen toenemen dat de onderzoekresul-taten in
het bel-eidsproces ook gebruikt gaan worden. Bressers en
Hoogerwerf wijzen in dit verband nog op de adviezen van
Patton, dat de onderzoeker dient na te gaan wie bij de
beleÍdsinstantie de belanqrrijkste informatiegebruikers en
besruitvormers zijn en aan welke informatie deze strategisch
belangrrijke personen behoefte hebben.

Met betrekking tot het WVG-onderzoek val-t over de rol van
het mini-sterie van wvc als opdrachtgever en over de reratie
tussen het mi-nisterie en de onderzoekers het vorgende te
zeggen.
om te beginnen was de opdrachtgever nadrukkelijk aanwezis bij
de Íormureri-ng van de onderzoekvraagsterring bij d.e start en
de herformurering daarvan in de roop van het onderzoek.
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De bemoelenlssen van de opdrachtgever met de onderzoekopzet
bleken enkele minder gunstige gevolgen voor het onderzoek te
hebben. De eis dat de drie instituten 1n korte tijd een

gezamenlijke opzet dienden te maken heeft de start van het
onderzoek vertraagd en de theorievorming toch wel belemmerd.

Voorts is het onderzoek enigszins gehinderd door het Íeit dat
de opdrachtgever, voor zover het de eigen interne verhoudin-

elen en processen betrof, geen object van onderzoek wilde
zL)n. Wij kregen daarom geen toegang tot interne departemen-
tale vergaderingen inzake de invoering van de wVG. Later
bleek, onder meer uit het advies van Twijnstra en cudde49,

dat faalÍactoren ook in de interne departementale verhoudin-
gen gezocht moesten worden.
Met betrekking tot de rol- van de opdrachtgever bij de rappor-
tage val-t op te merken dat steeds weinig fundamentele kritiek
werd uitgeoefend op de onderzoekrapporten; fundamentee] in
die zÍn dat wij onze rapporten grondig zouden moeten bijstel-
len. wij verondersteflen dat dit samenhing met de gevoelig-
heid van de opdrachtgever voor de argumentaties van de

onderzoekers en met het feit dat de onderzoekresuftaten
conveni-eerden met inÍormaties uit andere bronnen.
Op dit. punt zí1n we bij de rel-at,ie tussen onderzoekers en

opdrachtgever befand. Deze relatie was bij de aanvang van

het onderzoek minder goed dan in een later stadium. In het
begin was er voornamel-ijk contact, met ambtenaren die geen

directe bemoelenis hadden met het invoeringsproces. De wat
stroeve verhoudingen verbeterden toen het contact tot stand
kwam met de ambtenaar die in deze de meest rechtstreekse
verantwoordelijkheid had. Er ontstond een refatief frequent
en intensief overleg, evenals meer wederzi-jds begrip waarbij
de betrokken ambtenaren ook vaker te kennen gaven de onder-
zoekresultaten bruikbaar te achten. Uit eigen ervaring kunnen
wij de adviezen van Patton dan ook onderschrijven.
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5. 5. Slot
Het onderzoek overziende menen wij te moeten stel-ren dat op
het wetenschappelijk karakter en de methodorogische merites
van dit onderzoek wel wat vart af te dingen. Dit hangt nauw
samen met het feit dat wij het onderzoek, in overleg met de
opdrachtgever, het karakter hebben gegeven van een efÍectivi-
teitsstudie, terwijr het hlervoor vereiste wetenschappel-ijk
instrumentarium om een dergelijk onderzoek verantwoord uit te
voeren parafrel aan andere onderzoekwerkzaamheden nog ontwi_k-
kerd moest worden. ook voldeed het onderzoekobject zerf niet
aan alre voorwaarden waaraan het zou moeten voldoen om een
effectiviteitsstudie te kunnen realiseren50.
Ten gevolge hiervan werden wij geconfronteerd met twee
hooÍdprobfemen. rn de eerste praats kregen wij te maken met
vage en murti-interpretabele belei-dsdoereinden, die moeilijk
operationaliseerbaar en niet goed meetbaar bleken te zijn. ïn
de tweede plaats stonden wij voor de opdracht een causale
theorie te ontwerpen, hetgeen ons om verschiflende redenen
niet echt gelukt is. Het 1s ook de vraag of het onderzoekob-
ject zich hiervoor l-eende. fn het onderstaande komen wij
hierop nog terug. Bovendien bfeek ons onderzoekobject, en
daarmee ook ons onderzoek zeer afhankelijk te zijn van
politieke en maatschapperijke ontwikkelingen. Het is dan wer
zeer moeilijk op wetenschappefijk verantwoorde wijze onder-
zoek te doen, afthans wanneer men wil blijven uitgaan van het
anarytisch-rationele bel-eidsmodel-. rn de riteratuur5l wordt
al langere tijd ged.iscussieerd over de vraag of het zinvo] is
dit model al-s ui-tgangspunt voor beleidsonderzoek te nemen,
omdat het zo sl-echt aansruit bij de werkel-ijkheid. Hoewel wij
dit een zeer refevante d.iscussie achten zurlen wij hierop in
het kader van dit rapport niet ingaan.

werke lessen kan men nu trekken uit de ervaringen die met het
WVG-beleidsevafuatieonderzoek zijn opgedaan?
op de allereerste plaats menen wij te moeten opmerken dat
onze ervaringen aansl-uiten bij de ervaring van and.ere onder-
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zoekers dat de klassieke eÍÍectiviteitsstudie voor veel
beleidssituaties niet adequaat i"52. Dit komt omdat deze

benadering te weinig rekening houdt met het karakt.er van

beleid in pfuriÍorme en complexe maatschappelijke stelsels,
waarin de causal-e refaties tussen de talloze verschiinselen
en factoren niet eenduidig vastliggen. Het is dan ook niet zo

verwonderl_ijk dat wetenschappers thans op zoek ziln naar

andere evaluatievormen, zoals effectenonderzoek, dOeleinden-

evaluatie, inspanningsevaluatie en dergeJ-ijke meer. Men komt

dan op heel andere evaluatiecriteria dan die welke ontleend
zijn aan de dikwijls algemene en vage doeleinden van het te
evafueren beleid. Men denke hier bijvoorbeeld aan criteria
zoals de mate waarin effecten van beleid tegemoet komen aan

maatschappelijke behoeften, de mate van output en de mate

waarin de beleidsdoeleÍnden consistent zi)l met hogere

doelen. wij veronderstellen dat resul-taLen van dergelijk
beleidsonderzoek nlet alleen voor de evafuatieonderzoeker,
maar ook voor de befeidsinst.antie interessant zouden kunnen

zr1n. De befeidsevaluatieonderzoeker zou zj-ch dit bij het
overleg met de beleidsinstantie over de onderzoekopdracht
eens moeten realiseren. Mogelijk valt de opdracht.gever dan te
overtuigen van het Standpunt dat. hij zelf wel eens meer baat

kan hebben bij een ander soort evaluatieonderzoek dan bij een

efÍectiviteitsstudie volgens het klassieke model-.

Naast deze meer prj-ncipiëIe overweging zLln ook nog enkele
praktische aanbevefingen te doen.

In het geval- van het WVG-onderzoek moest door beleidsonder-
zoekers van verschilfende "komaf" (NIPG, KHT, RL) een geza-

menlijke onderzoekopdracht worden uitgewerkt. Een dergelijke
gezamenlj-jke aanpak kan grote voordelen bieden. Het bekijken
van eenzelfde vraagstelling vanuit meerdere inval-shoeken zal
meer inzicht bieden in de complexe werkelijkheid en feiden
tot een veelzijdiger onderzoeksontwerp dat die werkelijkheid
ook meer recht doet. De ontwikkeling van zo'n onderzoeksont-
werp j-s evenwel geen sinecure en zal sl-echts onder bepaalde
condities in een aanvaardbaar resultaat uitmonden. Zo dienen
de onderzoekers te beschikken over een ruime voorbereidings-
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t1jO, maar niet over een onbeperkte mate van vrijblijvend-
heid. Een van hen dient erkend te zí1n al_s degene die de
voortgang van het onderzoek bewaakt en beslissingen neemt
over de te . volgen conceptuere koers wanneer de onderzoekers
er niet uit komen. De onderzoekers behoeven overigens niet in
alIe opzichten gelijkgericht bezíg te zL1n, integendeel
zelfs, maar zi) dienen wel consensus te bereiken over de
betekenis van de gehanteerde begrippen, zodat eenieder ook
over hetzelfde praat.
Een ander punt is dat de evaluatieonderzoeker, die worstert,
met het operationaliseringsprobl_eem en het opstellen van
maatst.aven om geindiceerde verschijnsel_en Le meten, eens wat
vaker mag bedenken dat al- veel- eval-uat.ieonderzoek is ver-
richt dat mogelijk ook voor hem brulkbare operati-onal-iserin-
gen en maatstaven heeft opgeleverd.
Waar het de uitvoering van het onderzoek betreft menen wij
dat de evaluatieonderzoeker dient na te gaan wie bij de
bel-eidsinstantie de belangri j kste inf ormati-eqebrui-kers en
besl-uitvormers zL\n. Het is zaak dat hij met deze personen
het overleg over zijn onderzoek voert.
Tenslot.t.e achten wij het van berang dat de beleid.sevaluati-e-
onderzoeker zich real-iseert dat zijn onderzoek per definitie
een poritiek gevoerige materie betreÍt. Dit houdt onder meer
in dat hij zeer afhankel-ijk is van politÍeke en maatschappe-
lijke veranderingen. ook doet hij er goed aan te proberen de
intenties van de opdrachtgever en andere betrokken bereidsin-
stanties t.e doorgronden. Dit kan tel-eurstellingen voorkomen
over het verloop van zijn onderzoek en het gebruik dat van de
onderzoekresul-taten wordt gemaakt. Ten aanzlen van dit
gebruik dient de onderzoeker geen overspannen verwachtingen
te koesteren. Zijn werkzaamheden, resultaten en aanbevelingen
zurlen doorgaans niet onmiddellijk en retterlijk in het
bereid zijn terug t.e vinden. Het is een wijdverbreid misver-
stand dat dit zo zou behoren te zi1n, hetgeen ons inziens
heeft gelei-d tot de even wijdverbreide misvatting dat soci-
aar-wetenschapperijk onderzoek van geen enkele betekenis voor
het beleid zou zLln. Echter, omdat de invl_oed van dit soort
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onderzoek meestal niet rechtstreeks en op korte termljn
aantoonbaar is, wil dit nog niet zeggen dat die invloed ook

nlet bestaat. Er is we1 degelijk sprake van invloed van

sociale- en befeidswetenschappers op het beleid' aI was het
alleen maar via hun participatie in het overleg met talloze
befeidsvoerende en adviserende instantles. wij menen overl-
gens dat die invloed verder gaat dan dat. Resultaten van

onderzoek worden in de beleidspraktijk herhaaldelijk meegeno-

men in de overwegingen dte t.ot beslissingen leiden, aI ls dit
soms pas na jaren het geval. De beleidsonderzoeker moet

evenwel niet de verwachting koesteren dat zijn onderzoek de

enigre basis is waarop beleidsbeslissingen zijn gestoeld. Zijn
werkzaamheden, conclusies en aanbevelingen vormen altijd een

onderdeel van een heel scafa van informatiebronnen en poli-
tíeke afwegingen die bij het nemen van beleidsbeslissingen
een rol spelen. wanneer de onderzoeker zich dat realiseert
krtjgt hij een veel reëler beeld van de betekenis van zL)n

onderzoek voor de beleidspraktijk.
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BlJlage 2: Leerpunten

Uit de analyse van de integrale
het model van Hoogerwerf blijkt
te slagen (= effect.ief t,e zijn)

lnvoering WVG aan de hand van
dat bel-eid méér kans heeft om

naarmate:

doel-einden helder geformuleerd en gerangschikt, zí1n, en
niet onderling tegenstrijdis. practisch gezien betekent. dit
dat niet teveel doelen tegelijkertj_jd nagestreefd dienen te
worden.
eigenschappen van de míddelen/het instrumentarium passen
bij de gekozen doeleinden. Integral_e planning over meerdere
bestuurslagen is moeilijk te verenj_gen met doelsteJ-l-ingen
a1s eenvoud en effÍciëncy.
het bel-e j-d gebaseerd is op j uiste veronderstellingen
omtrent de causale relatj_es op het betreffende beleidster-
rein. Ànders gestel-d: kàn het betreffende beleid als
zodanig, dus 1os gezien van eventuele uitvoeringsproblemen,
bijdragen tot doelbereiking? Richt het beleid zich op die
factoren die daadwerkelijk het aan te pakken probleem
teweeg bréngen?
het beleid de in het voorgaande grenoemde factoren ook
feitelijk - en àIlemaal- - kan manÍpu1eren.
het beleid c.q. de beleidvoerder meer j_n staat is doelcon-
Íorm gedraS bij uitvoerders en,/of doelgroep te bevorderen.
In hoeverre beschikt men in dit verband over sanctiemoge-
lij kheden?
mlnder act.oren bij het uitvoeringsproces betrokken zLin,
waardoor de kans op conflicten (o.a. over doel-einden)
vermindert, terwijl samenwerking, afstemming en coördinatie
daarentegen soeperer en sneller tot stand gebracht kunnen
worden.
de mate van verandering die het beleid beoogt aan te
brengen in de status quo minder is. Hoe groter de nage-
streefde veranderingen, des te groter ook de kansen op
weerstand.
informatie voor de betrokken actoren zowel qua inhoud ars
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qua status duidelijker, overzichtel_ijker is, en beter te
pl-aatsen in bestaande 'denkkaders' .
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Blj tage 3

Drs. J. de Groot,
Drs. G. Jongerius-de Gier,

Dr. I. Mur-Veeman en
Dr. M. Schuurman*

Een meer vanuit de optiek van de
regio geschreven aanvulling op 'Viif
jaren integrale invoering Wet Voor'
zieningen Gezondheidszorg' ( M C nr.
4ó11987) van ambtenaar-invoerings-
coördinator Dr. P. Stevens. Deze bij-
drage is gebaseerd op de evalua-
tierapporten inzake de proefge'
bieden voor de integrale invoering
van de WVC, vervaardigd op de
Rijksrtniversiteit Limburg, het Ne-
tlerlands Instituut voor Praevetilieve
Gezondheidszorg en (toen nog) de

Katho lie ke H ogeschool T ilb urg.

mede voor mogelijke verschillen tussen

de drie invoeringsgebieden.
De situatie rn de regio's was een belang-
ri.jk motief geweest voor de keuze van

deze gebieden. Immers, de 'Nota Bouw-
stenen'1, die aan de invoering van de

WVG ten grondslag lag, sprak van re-
gio's waar reeds het nodige voorwerk
was verricht. Het ging daarbij met name
om de proefregio's volksgezondheid
(vanwege hun ervaring met de regionali-
satie) en de ontwikkelingsprojecten Ka-
derwet Specifiek Welzijn (vanwege hun
ervaring met de welzijnsplanning). Te-
vens zou er bij de keuze op zijn gelet dat

ílle betrokkenen met de integrale invoe-
ring zouden instemmen.
Op basis van de voorgaande redenering
zou men dus mogen verwachten dat

' De drie eerste auteurs ziin werkzaam bij de

vakgroep Beleidswetenschap van de Rijksuni-
versiteit Limburg: Drs. J. de Groot en Drs G.

Jongerius-de Gier als toegevoegd onderzoe-
ker, Dr. I. Mur-Veeman als universitair hoofd-
docent. DÍ. M. Schuurman is wetenschappe-
lijk medewerker bij de sector Gezondheids-
zorg en Epidemiologie van het Nederlands
Instituut vooÍ Praeventieve Gezondheidszorg
te Leiden.

Eindhoven/Kempenland, Kennemer-
land en Limburg aan deze voorwaarden
voldeden. Bij de eerder genoemde be-

schrijving van de uitgangssituatie door
de evaluatieonderzoekers bleek deze
veronderstelling slechts ten dele waar te
zijo.
Het meest in strijd met de gewenste en

verwachte situatie bleek de realiteit in
EindhoveruKempenlandl. De invoering
van een nieuw besturingssysteem werd

daar nogal belemmerd door een aantal
'erfstukken' uit het verleden. zoals de

ingewikkelde en veelal stroeve bestuur-
lijke verhoudingen en de ambities van de

gemeente Eindhoven. Het gebied was

inderdaad'proefregio volksgezondheid'
geweest. maar de ervaringen daarmee
hadden volgens een aantal betrokkenen
nu juist geleerd dat regionale samenweÍ-
king een buitengewoon moeizaam proces

is, dat voortdurend wordt doorkruist
door belangentegenstellingen en machts-

stÍategieèn. Dit had dan ook een reden

kunnen zijn om deze regio juist niet als

integraal invoeringsgebied te kiezen:
Van provinciale zijde bestond er dan ook

- vooral op ambtelijk niveau - aanzienlij-
ke aarzeling ten aanzien van de keuze.

Ook het veld toonde een grote mate van

scepsis. Van een enthousiaste en on-

voorwaardelijke instemming van ólle be-

trokkenen was dus geen sprake. Boven'
dien hadden de meeste betrokkenen op
het moment van in§temmin8 slechts een

beperkt inzicht in de WVG en de implica-
ties daarvan. Deze laatste opmerking
gold overigens voor alle invoeringsge-
bieden.
Een andere situatie deed zich voor in
oostetijk Zuid-Limburg, een proefgebied
in het kader van het bestuurlijk experi-
ment Kaderwet Specifiek Welzijn. Tege-

lijk met de invulling van de samenwer-
king tussen de gemeenten speelde daar

de bestuurlijke herindeling. De gemeen-

ten werden groter en raakten daardoor
zeer gesteld op hun autonomie. Dit be-

moeilijkte het overdragen van bevoegd-

heden aan een samenwerkingsverband in

het kader van de WVG. Bovendien zou

de taakverdeling ex WVG de oP grond
van de Kaderwet Specifiek Welzijn reeds
gerealiseerde decentralisatie in deze re-

De Wet Voorzieningen Gezondheidszorg
in de regio

Verloop en opbrengst van de integrale invoering in de proefgebieden

In het afgelopen jaar is de proef met de

integrate invoering van de Wet Voor-
zieningen Gezondheidszorg (WVG),
waarmee eind 1982 was begonnen, gelei-

delijk aan tot stilstand gekomen. Deze
proef vond plaats in drie gebieden, te
weten Eindhoven/Kempenland, Kenne-
merland en Limburg. Recentelijk heeft
Stevens deze integrale invoering bespro-

ken vanuit de optiek van het departement
van WVCI. Een beschrijving vanuit de

optiek van de regio zal onderwerp zijn
van deze beschouwing. De uitgebreid-
heid van het onderwerp maakt een twee-
deling noodzakelijk. In dit artikel staat
een drietal vragen centraal:
l. Hoe was de uitgangssituatie in de inte-
grale invoeringsgebieden?
2. Hoe verliep het invoeringsproces in

deze gebieden?
3. Wat was de opbrengst van de invoe-
ring in termen van het bereiken van de

WVG-doelen?
Deze vragen zullen in de drie volgende
paragrafen aan de orde komen. In een

volgend artikel zullen we aandacht beste-
den aan mogelijke verklaringen voor ver-
loop en opbrengst en de lessen die daar-
uit kunnen worden getÍokken.

UITGANGSSITUATIE

Doel van de eerste fase van de invoering
van de WVG was vooral het tot stand
brengen van een nieuw 'besturingssys-
teem'. Het gewijzigde besturingssys-
teem zou vervolgens de beoogde veran-
deringen in de zorg dienen te beweÍkstel-
ligen. Onder'besturingssysteem' ver-
staan we in dit verband de structuur
waarin betrokkenen trachten invloed uit
te oefenen op zowel de beleidsvorming
als de beleidsuitvoering met betrekking
tot het stelsel van gezondheidsvoor-
zieningen2.
Om later te kunnen beoordelen in hoe-
verre er daadwerkelijk sprake was van
veranderingen in de richting van een
nieuw besturingssysteem was het zaak
vooraf de bestaande uitgangssituatie te
beschrijven. Deze uitgangssituatie zou
bovendien te zijner tijd een verklaring
kunnen geven voor eventuele knelpun-
ten tijdens de invoering van de wet, als-
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gio niet moeten doorkruisen. Sommige
gemeenten vreesden evenwel dat unifor-
miteit in de gemeentelijke taken inzake
de WVG-planning voor hen een stap te-
rug zou betekenen.
De twee zojuist besproken voorbeelden
tonen aan dat de werkelijke uitgangssi-
tuatie niet overal voldeed aan de gestelde
verwachtingen. Overigens waren er ook
gebieden waar de uitgangssituatie wél als
gunstig werd ervaren. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is de regio Kennemer-
land, die geheel aan de gestelde criteria
voldeed. Dit is overigens tevens de regio
die op het ogenblik als het meest succes-
vol wordt beschouwd.

INVOERINGSPROCES

In de loop van de jaren is het procesver-
loop in de integrale invoeringsgebieden
uitvoerig beschreven in een aantal rap-
portens. In het kader van dit artikel be-
perken wij de beschrijving van het pro-
cesverloop tot de factoren die naar onze
mening het belangrijkst en invloedri.jkst
waren voor de loop der gebeurtenissen.
Dit waren met zoveel woorden: het be-
leidsnetwerk dat de integrale invoering
tot stand moest brengen. de projectbe-
heersing en de omgevingsfactoren.

Beleidsnetwerk

In de integrale invoeringsgebieden was

sprake van een aantal partijen: provin-
cie, (samenwerkende) gemeenten, veld,
verzekeraars en gebruikersorganisaties.
Deze partijen vormden, gezien hun op
wederzijdse aihankelijkheid gebaseerde
betrekkingen, een netwerk: het Vr'VG-
beleidsnetwerk6. Vrijwel alle irartijen er-
voeren het proces van de voorbereiding
van het invoeren van de WVG als onge-
ordend of zelfs chaotisch. De veelheid
van instrumenten, procedures, partici-
panten en overlegsituaties vroeg om tal-
loze afstemmingsmomenten. Het net-
werk probeerde het proces in goede ba-
nen te leiden met verdeÍe afspraken, na-
dere regelingen en meeÍ verfijnde proce-
dures. Zo ontstond een toenemende óu-
reaucratiseriny en specialisering, waar-
door het pÍoces steeds ontoegankelijker
werd. Voortdurende veranderingen van
voorstellen, modellen en begrippen, als-
ook het telkens vooruitschuiven van de
datum waarop de feitelijke invoering van
de WVG zou plaatsvinden, versterkten
dit proces. Daarbij was er niemand die
het geheel leiding gaf c.q. kon geven.
Naast deze algemene lijn zijn er meer
specifieke lijnen in het procesverloop:
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- In sommige invoeringsgebieden (delen
van Limburg bijvoorbeeld) is het draag-
vlak van de WVG-invoering in de loop
der jaren versmald. Men beschouwde de
invoering daar niet (meer) als een geza-
menlijk project van de verschillende par-
tijen. Er is teleurstelling ontstaan over de
resultaten in de proefregio's, een teleur-
stelling die onder andere voortkwam uit
het feit dat er te veel tijd is besteed aan
bestuurlijke en procedurele zaken en te
weinig tijd aan zorginhoudelijke aspec-
ten; uit de voortdurende onduidelijkheid
(vooral van de kant van de rijksover-
heid); uit de traagheid van de invoering;
uit het alsmaar achterwege blijven van
bevoegdheden voor de invoeringsge-
bieden; en, waar het veld en verzeke-
raars in sommige gebieden betreft, uit te
weinig betrokkenheid bij voorbereiden-
de activiteiten.

- De omgang tussen de partijen was in
Kennemerland doorgaans goed; alle par-
tijen voelden zich steeds verantwoorde-
lijk voor het verloop van het invoerings-
project. In Eindhoven/Kempenland en
Limburg is de omgang van partijen met
elkaar nogal gedomineerd door onderling
wantrouwen, zowel tussen overheden
onderling als tussen overheden en veld.
Er was sprake van een domrnantie van
deelbelangen. Hierdoor gingen parrijen
tijdens het proces veel tijd en energie
steken in allerlei machtsstrategieèn. Als
gevolg daarvan werden zorginhoudelijke
doelen nog meer uit het oog verloren.

- Vanaf medio 1986 was er in de invoe-
ringsgebieden sprake van een afname
van werkzaamheden, hier en daar zelfs
van stilstand. In Limburg besloten de
gemeenten in één van de vijf regio's hun
medewerking aan het project te staken.
In andere regio's waren verzekeraars en
ziekenhuizen hun hierin al voorgegaan.
In Eindhoven/Kempenland werd de vor-
ming van het samenwerkingsorgaan van
de gemeenten juist nu formeel afgerond;
tevens werd door de partijen overleg ge-
start in het kader van de planning voor de
psychiatrie. In Kennemerland werd
voortgegaan met reeds aangevangen
werkzaamheden-

Projectbeheersing

De beheersmatige activiteiten van het
invoeringsproject betreffen die activitei-
ten die zijn gericht op het doelmatig en
doelgericht beheersen en sturen van alle
inhoudelijke activiteiten. De projectbe-
heersing van de integrale invoering is

onderzochtT, waarbij onderscheid is ge-
nraakt tussen de categorieën tijd, geld,
kwaliteit, informatie en organisatie.

Naast elkaar bestonden een formeel lr.ld-
pad (de volgorde van activiteiten zoals
neergelegd in documenten en afspraken)
en een informeel (de door betrokkenen in
de regio's feitelijk gehanteerde volgorde)
tijdpad. Het formele tijdpad bijvoorbeeld
stelde als eerste datum voor gedecentra-
liseerde planningsactivireiten januari
1984. Daarna werd dit (formele) tij(stip
steeds weer verschoven; eind 1987 was
de planning ex WVG nog niet tot srand
gekomen. De verschillende en voortdu-
rend veranderende tijdpaden leidden tot
onduidelijkheid, hetgeen in feite ieder-
een de mogelijkheid gaf een rijdpad te
kiezen dat hem of haar her meest juiste
leek.

De geldstromen naar de regio's in het
kader van de zogeheten plankostenver-
goeding vonden plaats volgens een ver-
deelsleutel. In totaal ontvingen de invoe-
ringsgebieden meer dan J 7.5 miljoen per
jaar. Hiervan ging respectievelijk Í 1.-
en / 3.- per inwoner naar provincie en
gemeenten. Aan deze vergoeding wer-
den geen voorwaarden verbonden. Of en
in hoeverre WVG-gelden ook werkelijk
ean de WVG werden besteed is niet exact
na te gaan; de indruk bestaat dat dit niet
altijd gebeurde.

Kwaliteilsnormen (normen die vooraf
aangeven waaraan resultaten van activi-
teiten dienen te voldoen) zijn nooit vast-
gesteld. Ook door het'zwalkend' beleid
van WVC was het voor betrokkenen
vooraf niet duidelijk aan welke inhoude-
lijke eisen hun activiteiten en maatrege-
len moesten voldoen.

Over het algemeen konden de invoe-
ringsgebieden over alle benodigde inlor-
zaria beschikken. Veel informatie bleek
echter te complex en te uitgebreid om
efficiënt te kunnen worden verwerkt.
Ook de status (voorstel, concept, besluit)
van beleidsstukken was niet altijd even
duidelijk.

Tot slot bleef ook de positie van het
ministerie van WVC, met name van de
stafafdeling Beleidsontwikkeling (Sta-
bo), ín de projectorganisatie onduidelijk.
Het betrof hier enerzijds de vraag in hoe-
verre Stabo opdrachtgever dan wel
dienstverlener was, anderzijds de wijze
waarop deze afdeling bij het oplossen
van problemen op regionaal niveau was
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betrokken. Op dit laatste aspect zullen
we nog terugkomen.

Ongevingsfactoren

Op het procesverloop in de integrale in'
voeringsgebieden waren tevens externe
factoren van invloed. De belangrijkste
factoren betroffen de onduidelijke op-

stelling van de rijksoverheid en bepaalde

maatschappelijke en politieke ontwikke-
lingen.
Op het niveau van het Rqk vormde de

situatie binnen het ministerie van WVC
een belangrijke factor. De invoering van

de WVG was, ondanks het feit dat deze

wet Kamerbreed was aangenomen, on-

derwerp van een belangenstrijd binnen
het departement: aan de ene kant de staf-

afdeling Beleidsontwikkeling, die zorg

diende te dragen voor het bestuurlijk deel
van de invoering, aan de andere kant de

beleidsdirecties die signaleerden dat Sta-
bo zich daarbij ook op hun (inhoudelijk)
terrein begaf. Mede hierdoor is in het

algemeen met betrekking tot de WVG-
invoering een beleid gevoerd met een

sterk ad hoc-karakter. Dit bood, zoals we

al hebben aangegeven bij de bespreking
van de projectorganisatie, de invoerings-
gebieden weinig houvast. Onduidelijkhe-
den bleven bestaan ten aanzien van tal
van maatregelen en instrumenten; ondui-
delijk was zelfs wélke maatregelen iiber-
haupt vereist waren om concreet met de

planning te beginnen. Aanvankelijk
dacht men hierbij slechts aan bestuursor-
ganisatorische maatregelen en richtlijnen
en kwaliteitseisen. Later werden weer
nieuwe maatregelen geïntroduceerd' die
noodzakelijk zouden zijn voor de plan-
ning. Een aantal daarvan, bijvoorbeeld
de prijsopgave, verdween ook weer.
Eind 1987 was er nog steeds geen over-
eenstemming over de vraag welke maat-
regelen tot stand moesten zijn gebracht.

Onduidelijkheid bestond er verder ook
met betrekking tot de wettelijke status
van de integrale invoeringsprojecten.
Problemen deden zich in dit verband
voor rond de Algemene Maatregel van

Bestuur ex artikel 41 en rond het ver-
schijnen van de ontwerp-Wet Gezond-
heidszorg en Maatschappelijke dienst'
verlening (WGM).

ln de maatschappelijke en politieke con'
text was een belangrijke ontwikkeling
vooral de toenemende aandacht voor de

mogelijkheden van een meer marktge-
richte gezondheidszorg om aan proble-
men van samenhang en kostenbeheer-
sing het hoofd te bieden. Het advies van
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de commissie-Dekker vormde een
weerslag van deze ontwikkeling. Het
voorstel de WVG in te trekken en de

daaropvolgende discussie over een
nieuw (regionaal) gezondheidszorgmo-
del waren de aanleiding tot een vrijwel
volledige stilstand van het invoerings-
proces. De toekomst van de integrale
invoeringsprojecten is van de uitkomst
van deze discussie aÍhankelijk gemaakt.

Het voorafgaande samenvattend komen
we tot de conclusie dat het proces van

inlegrale invoering tot dusver zeer moei'
zaam is verlopen. Tal van onduidelijkhe-
den leidden tot een ongeordend proces,

dat steeds ontoegankelijker werd. In de

eerste plaats werd het beleidsnetwerk
dat de invoering tot stand moest brengen
niet geleid door de gedachte aan collec-
tieve doelstellingen waaraan in onderling
veÍtrouwen gezamenlijk werd gewerkt.
Dit leidde de aandacht en energie af van
het bereiken van inhoudelijke doelstel-
Iingen. Energie werd eerder gestoken in
her bestuurlijk proces zelf. hetgeen uit-
mondde in allerlet machtsstrategieën.
Aangetekend zij dat deze situatie vooral
tekenend was voor EindhovenlKempen-
land en Limburg. Ten tweede liet ook de

projectbeheersing te wensen over. Ten-
slotte bleek in de loop van het proces dat
de invoeringsprojecten sterk afhankelijk
waren van externe ontwikkelingen.

OPBRENGST

Het is steeds de bedoeling Seweest de

resultaten van de integrale invoering te

bekijken in het licht van de twee catego-
rieën doelstellingen van de WVG: de be-
stuurlijke en de zorginhoudelijke.
Laatstgenoemde doelstellingen ziln ge-

richt op het tot stand brengen van een
doelmatig en samenhangend geheel van
voorzieningen per regio, afgestemd op de

behoeften van de bevolking. Bij de eerst-
genoemde doelstellingen gaat het erom
meer decentralisatie, democratisering,
samenhang en eenvoud aan te brengen in
het systeem dat de zorg moet gaan bestu-
ren. De evaluatie in het licht van de zorg-
inhoudelijke doelstellingen heeft nog niet
kunnen plaatsvinden, omdat de wet
slechts op enkele onderdelen in uitvoe-
ring is genomen. De vijf achterliggende
jaren zijn gÍotendeels besteed aan het in
de regio's aanbrengen van veranderingen
in het bestuurlijk systeem. Dit werk was

nog niet afgerond toen het invoeringspro-
ces nagenoeg stil kwam te ligSen. Niette-
min stelden wij ons de waag: wat is er in
bestuurlijk opzicht nu bereikt?

B estuur lij ke doe ls te llingen

Van belang voor de integrale invoering
waren in de eerste plaats de zogenaamde
bestuursorganisatorische maatregelen,
zoals genoemd in de'Nota Bouwstenen'
van het departementr, Deze betroffen de

gebiedsindeling, de taakverdeling en sa-

menwerking tussen de overheden, de ad-

vies- en overlegstructuur en de informa-
tievoorziening. Voor al deze maatrege-

len werden afspraken gemaakt in de drie
proefgebieden. Al deze afspraken zi.in

echter nooit met een afrondend besluit

bekrachtigd.
Een analyse van de per regio overeenge-

komen afspraken leert dat er in het bij-
zonder ten aanzien van de taakverdeling
en advies- en overlegstÍucturen nogal

wat regionale verschillen bestaan. Zo
toont de in een afsprakenlijst van eind

1985 opgenomen taakverdeling met be-

trekking tot de gemeenten in Eindhoven/
Kempenland dat deze gemeenten. in tË-

genstelling tot de gemeenten in de andere

regio's, al meteen een gedeelte van de

langer durende zorg zouden mogen gaan

plannen. Hetzelfde zou gelden voor de

gespecialiseerde geestelijke gezond-

heidszorg en een aantal zogenoemde
steunfuncties. Ook ten aanzien van de

advies- en overlegstructuur werden voor
de verschillende invoeringsgebieden ver'
schillende afspraken gemaakt Voor
Limburg bijvoorbeeld kwamen deze er-

op neeÍ dat provinciale en gemeentelijke
overheden weliswaar werden verplicht
het veld bij de planning te betrekken,
maar dat hun een zekere vrijheid werd

gelaten met betrekking tot de wiize waar-

op zij dit zouden willen doen. Een be-

langrijk onderdeel van de afspraken in dit
verband was de erkenning door gemeen-

ten van de algemene samenwerkingsver-
banden gezondheidszorg als vertegen-

woordigers van het veld in het zogeheten

regionaal overleg. In oostelijk Zuid-Lim-
burg echter kwam deze erkenning als

zodanig niet tot stand. Reeds (op grond
van de Kaderwet Specifiek Welzijn) be-

staande overlegstructuren, alsmede de

angst bij gemeenten dat erkenning van

het samenwerkingsverband wel eens tot
frnanciële aanspraken zou kunnen lei
den. verhinderden dit.
Bij het ontwerpen van de constructie van

het regionaal overleg was hetgeen in
Kennemerland al bestond in de vorm van

een stuurgroeP tot voorbeeld genomen.

In Limburg kon evenwel een soortgelijke
constructie niet tot stand worden ge-

bracht, onder andere vanwege de weige-

ring van de provincie aan regionaal over-
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onderzoek heefl aangetoond dat passieÍ roken schadeliik is voor de gezondheid, alsmede dat de
voorbeeldfunctie van de arts in verband met niet Íoken grots invloed heeft op het (nièt)rookge-
drag van patiénten. Derhalve is het roken door artsen en door onder hun verantwoordelijkhàid
werkend personeel in het bijzijn van patiénten geen gezondheidsbevorderend gedÍa9.
De Algemene VergadeÍing van de KNMG heeÍt dan ook besloten de volgende gedragsregel in
de 'Gedragsregels voor artsen' op te nemen onder het hooíd ,Gedragsregèls in-relalie tot
patiènten', punt 41A:

Ansen wordt het zwaatwegend advies gegeyen in het bíjziin van patiënten niet te rcken. Van
ondet de verantwoordeliikheid van artsen werkend personeel en van patiénten kunnen aftsen in
beginsel hetzellde vragen, opdat et geen overlast ontstaat doot roken in behandel- en
spreekkamers.
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leg in elk der regio's afzonderlijk deel te
nemen; de afstemming tussen de provin-
ciale en de gemeentelijke planprocedures
verliep hierdoor moeizaam.
Naast de bestuursorganisatorische maat-
regelen noemde de 'Nota Bouwstenen'
nog verschillende andere werkzaamhe-
den die dienden te worden verricht alvo-
rens de WVG in werking zou kunnen
treden; deze werkzaamheden betroffen
onder meer de ontwikkeling en vaststel-
ling van richtlijnen, kwaliteitseisen en

normen. ln Íelatie tot de richtlijnen wer-
den tevens financiële kaders geïnlrodu-
ceerd. Een uitgebreide discussie, zowel
op landelijk niveau als in de proefge-
bieden, vond plaats over de vraag hoe
gedetailleerd de richtlijnen en kwaliteits-
eisen zouden moeten zijn. Verschillende
concepten werden openbaar gemaakt.
Tot vaststelling is men evenwel nooit
gekomen. Ook de vaststelling van de
(marginale) financiële kaders heeft nooit
plaatsgehad, in het bijzonder vanwege de

onenigheid tussen betrokkenen omtrent
de berekenings- en verdelingsmethodiek
van het kader.
Vervolgens kent de WVG nog een flink
aantal beleidsinstrumenten. Het meren-
deel hiervan is echter nooit in de praktijk
toegepast. Voorbeelden hiervan zijn de

voortrollende planning, het bouwbeleid
en de prijsopgave.
Slechts twee instrumenten zijn daadwer-
ketijk ontwikkeld en toegepast. In de eer-
ste plaats het Regionaal Financieel Over-
zicht (RFO), waarvan de ontwikkeling
werd afgerond met het verschijnen - in
februari 1987 - van een advies voor een

handleiding voor het opstellen van derge-
Iijke overzichten8. De tot dusver opge-
stelde regionale financiële overzichten
hebben niet geleid tot het vaststellen van
marginale financiële kaders, hetgeen wel
de bedoeling was. Het tweede instru-
ment betÍeft het vestigingsbEsluit voor
huisartsen, dat per 1 februari 1986 in
werking trad. In dit instrument wordt het
voeren van een vestigingsbeleid aan de
gemeenten opgedragen, zowel in de
proefgebieden als in de rest van het land.

Van de eerdergenoemde bestuurlijke
doelstellingen: decentralisatie, democra-
tisering, samenhang en eenvoud, zijn
door de voorbereiding van de integrale
invoering van de WVG in het bijzonder
de doelstellingen 'decentralisatie' en 'de-
mocratisering' enigszins bereikt.
Wat de decentralàarie betreft: provin-
cies en gemeenten kregen extra, nieuwe
taken toegewezen. Zoals opgemerkt, is

deze taaktoedeling evenwel nooit for-

meel vastgesteld en bijgevolg ook nooit
echt in werking getÍeden. Wel is er voort-
durend de vrees geweest dat de werke-
lijke beleidsruimte voor de lagere over-
heden gering zou zijn, onder meer als
gevolg van de richtlijnen en kwaliteits-
eisen en financiële kaders.
Een zekere mate van democratisering
leek bereikt doordat de beinvloedings-
mogelijkheden van het veld en van poli-
tiek vertegenwoordigende organen in de
planning van de gezondheidszorg tame-
lijk groot zouden zijn. Hun invloed zou
onder andere gestalte kri.lgen vra partici-
patie in de advies- en overlegstructuren.
Daar deze structuren nooit formeel zijn
vastgesteld en in werking getreden, heb-
ben wij niet kunnen vaststellen hoe een
en ander in praktijk heeft gewerkt.
Ten aanzien van de samenhang valt te
constateren dat de bestuurlijke samen-
hang in de regio's enigermate is toegeno-
men, gezien het overleg en de samenwer-
king tussen overheden, binnen het veld
en tussen overheden en veld. Dit overleg
kende evenwel ook veel doublures en
overlappingen. Over samenl.rng tussen
instrumenten kan weinig worden gezegd
vanwege het geringe aantal daadwerke-
lijk toegepaste instrumenten. Hooguit
kan men zeggen dat het regionaal financi-
eel overzicht, vanwege zijn beoogde re-
latie met het marginaal financieel kader,
een bijdrage zou kunnen leveÍen tot het
verkrijgen van meeÍ samenhang.
Met betrekking tot de bestuurlijke doel-
stelling van de eenvoud zij opgemerkt dat
democratisering en decentralisatie juist
hebben geleid tot bestuurlijke complexi-
teit en dus tot afnemende eenvoud. Het
gÍote aantal overlegstructuren is hier een
duidelijke indicatie.
Het voorgaande overziende kan onze

conclusie niet anders luiden dan dat het
bereik van de bestuurlijke doelstellingen
van de integrale invoering van de WVG
in de proefgebieden gering is geweest.

Zo r g i n ho ude li j k e doe ls t e llingen

Over het bereik van de zorginhoudeli.jke
doelstellingen kan niets worden gezegd.
aangezien deze nog niet aan de orde wa-
ren. In een volgend artikel zullen wij
trachten enige verklaringen te geven
voor dit geringe doelbereik en het trage,
moeizame verloop van het invoerings-
proces. o
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Drs. J. de Groot,
Drs. G. Jongerius-de Gier,

Dr. L Mur-Veeman en
Dr. M. Schuurman*

Tussen 1982 en 1987 is in een drietal
gebieden geëxperimenteerd met de
invoering van de Wet Voorzieningen
Gezondheidszorg. Een moeizaam
proces, met - in termen van het be-

reiken van de doelen van de wet - een

beperkte opbrengst: zie Medisch
Contact van tle vorige week. Hier en

nu een poging tot verklaring.

planningsbevoegdheden aan de over-
heid. aanvankelijk alleen op intramuraal
terrein (WZV), later ook op extramuraal
terrein (WVG) en voor het totale veld
van gezondheidszor-e én de maatschap-
pelijke dienstverlening (WGM).
De invoering van de planningswetgeving
impliceerde aanzienlijke machlsver-
schuivingen. door middel van herverde-
Iing van bevoegdheden binnen de

drrehoek overheid-financiers-veld, ten
gunste van vooral de lagere overheden.
Het kon niet anders of de invoering
moest in de praktijk wel op weerstand
van de overige partijen stuiten. Het dui-
delijkst uitte het streven naar domeinbe-
houd zich in de problematiek van de af-
stemming tussen planning en financie-
ring. Veel meer dan alleen een techni-
sche kwestie was dit bovenal een object
van machtsstrijd, met als inzet de vraag:
volgt de planning (lees: de overheid) de
financiering (lees: de financiers), of an-
dersom? Deze machtstrijd werd in de

integrale invoeringsgebieden goed zicht-

' D*r.t" drie auteurs zijn werkzaam bij de
vakgroep Beleidswetenschap van de Rijksuni-
veÍsiteit Limburg: Drs. J. de Groot en Drs. C.
Joàgerius-de Gier als toegevoegd onderzoe-
ker, Dr. I. Mur-Veeman als uoiversitair hoofd-
docent, Dr. M. Schuurman is wetenschappe-
lijk medewerker bii de sectoÍ Gezondheids-
zorg en Epidemiologie van het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg
te Leiden-

opbrengst van de integrale invoering
baar. Zo wezen bijvoorbeeld de Lim-
burgse ziekenfondsen er in een brief van
mei 1983 aan het provinciebestuur op dat
alléén de ziekenfondsen met behulp van
het in de Ziekenfondswet en de AWBZ
verankerde overeenkomstenstelsel en de

in de Wet Tarieven Gezondheidszorg
neergelegde procedures in staat zi.ln in-
vloed uit te oefenen op instellingsbudget-
ten en tarieven. Zij reageerden hiermee
op de (in de'Nota Bouwstenen'l) voor-
gestelde koppeling tussen de financiële
kaders van de lagere overheden en het
budgetteringssysteem. Wijzigingen in de

financiële kaders zouden dan via het
plannings- en erkenningensysteem wor-
den doorgegeven aan de instellingen. die
dan op hun beurt de eigen begroting weer

zouden kunnen aanpassen. Uit de eer-
dergenoemde brief bleek dat financiers
hieÍtegen bezwaren hadden: zij zagen de

beoogde koppeling als een aantasting van
hun bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden. Van de kant van de lagere overhe-
den daarentegen werd een toetsende rol
van de financiers, die (het resultaat van)
de planning alsnog zou kunnen doorkrui
sen, afgewezen: dit zou een beperking
van hun beleidsvrijheid kunnen bete-
kenen.
Bovenstaand ogenschijnlijk onoplosbaar
probleem is een van de voorbeelden van

situaties waaruit blijkt hoezeer de oor-
spronkeli.ike zorginhoudelijke doelstel-
Iingen van de WVG steeds meer uit het
oog raakten. Men stak de energie immèrs
liever in het reduceren van de vele onze-
kerheden via procedureafspraken en
procedureregels. Dit vooruitschuiven
van inhoudelijke regelgeving ten gunste
van procedurele regelgeving wordt wel
als beleidsontwijking aangeduid2. Dit
verschijnsel werkte uiteindelijk in het
voordeel van veld en (vooral) financiers,
in het bijzonder ook doordat zich inmid-
dels een omslag had voltrokken in het
denken over de rol van de overheid bij de

sturing van de gezondheidszorg. Im-
mers, nadat er in de jaren zeventig - het
tijdperk waarin de planningswetgeving
voor de gezondheidszorg tot stand kwam

- nog steun was voor een intensieve
overheidsbemoeienis door middel van
integrale planning, stonden de jaren tach-

De Wet Voorziening en Gezondheidszorg
en de regio

Enige verklaringen voor verloop en

In een voorgaand ariikel hebben wij aan-
gegeven dat het doelbereik van de inle-
grale invoering van de Vr'VG in de proef-
gebieden gering is geweest. Na een voor-
bereidingsperiode van vijf jaar wàren de

zorginhoudelijke doelstellingen niet en

de bestuurlijke doelstellingen slechts
zeeÍ ten dele gerealiseerd. Tevens ver-
hep het invoeringsproces uitermate traag
en vol onduidelijkheden. Typerend voor
de traagheid is dat men bij de start van
het experiment. eind 1982, dacht de
voorbereidingsperiode binnen een jaar te
kunnen afronden: vijf jaar voorbereiding
zonder afrondende resultalen staat hieÍ-
mee in schril contrast.
In dit tweede artikel willen we antwoord
geven op de vraag: hoe opbrenqst en
procesverloop kunnen worden ver-
klaard. Uit de bevindingen die ons zoe-
ken naar een antwoord op deze vraag
oplevert zullen we tot slot trachten enke-
Ie lessen te trekken voor de toekomst.

OPBRENGST EN PROCES

De geringe opbrengst van de integrale
invoering en het trage procesverloop in
de regio's zijn naar onze mening onder
meer te verklaren uit de aard van de wet
en de wijze waarop men de wet wenste in
te voeren. Ten aanzien van de aard van
de wet kan onderscheid worden gemaakt
tussen de in de wet verankerde rol van de

overheid, de bestuurlijke structuur waar-
op uitvoering van de wet diende te zijn
gebaseerd en het 'raamwet'karakter van
de wet.
De rol van d,e overheid in de gezond-
heidszorg is lange tijd van ondergeschikt
belang geweest. De zorg was een terrein
waarop vrijwel uitsluitend het particulier
initiatief zich begaf. Veld en financiers
maakten hoofdzakelijk de dienst uit. Met
de invoering in de jaren zeventig van de
planningswetgeving werd de rol van de
overheid echter vergroot. In eerste in-
stantie gebeurde dat via de Wet Zieken-
huisvoorzieningen (WZV), later via de
WVG en de Wet Gezondheidszorg en
Maatschappelijke dienstverlening (de
tir'GM, die overigens nooit verder dan
het ontwerpstadium is gekomen). Dit be-
tekende het toekennen van steeds meer
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tig - de periode waarin de planningswet-
geving diende te worden uitgevoerd - in
het teken van deregulering en privatise-
ring. Daarmee was de WVG al ten tijde
van haar invoering gebaseerd op achter-
haalde opvattingen over de gewenste rol-
verdeling, in het bijzonder de taak van de

overheid daarin. Het rapport van de

commissie-Dekker kan worden gezien

als de neerslag van deze koersverlegging
ten aanzien van de beheersing van de

gezondheidszorg, die reeds eerder had

ingezet: marktwerking en ParticulieÍ ini-
tiatief dienden (weer) te worden gestimu-

leerd, de overheid kan zich dan terug-

trekken.
Veranderende opvattingen zorgden er-
voor dat een sturende rol van de overheid
niet meer werd geaccepteerd en gelegiti-
meerd. Financiers en veld namen een

steeds afwijzender houding aan ten op-

zichte van een alles regelende en plan-
nende overheid. De verzekeraars in
Eindhoven/Kempenland schortten (sep-

tember 1986) de medewerking van de

WVG-invoering op. Drie maanden later
zetten ook de gezamenlijke ziekenhuizen
uit de regio hun medewerking stop. Tot
soortgelijke acties gin,een ook de Lim-
burgse ziekenfondsen en ziekenhuizen
over (december 1986). Het algemeen sa-

menwerkingsverband van het veld in
Noord-Limburg trok zich terug uit de

voorbereidende werkzaamheden ten be-

hoeve van het kaderplan. alsmede uit het
bestuurli;k Regionaal Overleg Gezond-
heidszorg (maart 1987). Met name de

financiers grepen terug op hun eerder
toegekende wettelijk vastgelegde be-
voegdheden; zij voelden zich daarbij ge-

sterkt door hun rol bij de budgettering en

hun toenemende know-how.

Wat de bestuurlijke structuur van de ge'
zondheidszorg betreft kan allereerst
worden gewezen op de Structuumota
Gezondheidszorg van \974, de bakermat
van de WVG. Het daarin vervatte plei
dooi voor regionalisatie sloot aan bij in
die tijd levende bestuurlijke reorganisa-
tieplannen, gericht op invoering van een
sterke gewestelijke structuur. Deze
structuur zou de basis kunnen bieden
voor een regionale planningstaak voor
lagere overheden. Ten tijde van de invoe-
ring van de WVG was men echter alweer
van de reorganisatieplannen afgestapt.
Toch was de WVG wel op dit - oorspron-
kelijk beoogde - concept gebaseerd.
Hiermee kreeg de invoering een sterk
bestuurlijk karakter: voor de gezond-

heidszorg moest nu een speciale bestuur-
lijke structuur worden geschapen, als ba-
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sis voor de beoogde regionale planning.
Deze stalus van bestuurlijk in plaats van
zorginhoudelijk experiment leidde onder
andere tot de bemoeienis van andere de-
partementen, zoals Binnenlandse Zaken,
bijvoorbeeld daar waar het ging om de
gebiedsindeling; dit bleek een extra com-
plicerende factor in het verloop van het
invoe ri n gsproces.

Als derde invloedrijke factor kan worden
genoemd hel raamwet-karakter van de

WVG . De wet was gericht op het creëren
van een wettelijk voorwaardenschep-
pend kader voor de uiteindelijke regelge-
ving, die onder andere via Algemene
Maatregelen van Bestuur gestalte zou
krijgen. Het ging hier zelfs om een wet
die op vrijwel alle onderdelen nog moest
worden ingevuld. De (principiële) keuze
vooraf. samen met de invoeringsge-
bieden deze invullin-e te doen plaatsvin-
den, bood ruime mogelijkheden voor het
fenomeen'loal displacement' (doelver-
schuiving)r.
Wanneer een wet immers tijdens de in-
voering en door de invoerenden zelf na-

der wordt geformuleerd. kan in de loop
van de concretisering gemakkelijk een

toenemende aanpassing aan de rvensen

van betrokkenen plaatsvinden. Deze
aanpassing kan de intentie van de oor-
spronkelijk slechts algemeen geformu-
leerde wet naar de achtergrond doen ver-
dwijnen. Iedere betrokkene probeert dan
invloed uit te oefenen op de inhoud van
de uiteindelijk uitgewerkte versie van de
wet en de daarin op de nemen condities
voor de uitvoering. Hiermee hoopt ieder
voor zich de randvoorwaarden voor de

uitvoering zó te kunnen structureren dat
ze voor hemzelf berekenbaar worden en
bijdragen aan domeinbehoud of domein-
uitbreiding.

Tenslotte was de invoeringsstrategie van
belang. Wanneer een wet nader wordt
ingevuld met medewerking van de uit-
voerenden is vooral de onderlinge over-
eenstemming zeer belangrijk. In zo'n
systeem van gemeenschappelijke be-
sluitvorming is de waarschijnlijkheid dat
men het onderling niet eens woÍdt afhan-
kelijk vana:

- het aantal betrokkenen dat het onder-
ling eens moet zien te worden: hoe groter
dit aantal, des te kleiner de kans op over-
eenstemming;

- de complexiteit van het object van be-
sluitvorming; deze is groter naarmate het
aantal aan elkaar gerelateerde beslissin-
gen dat op één en hetzelfde moment moet
worden genomen, toeneemt. Grotere

complexiteit betekent dat de waarschijn-
lijkheid dat men het eens wordt vermin-
dert.
Het zal op grond van bovenstaande over-
wegingen duidelijk zijn dat een omvang-
rijk, ambitieus en complex proces als de

integrale invoering van de WVG bepaald
niet probleemloos zou kunnen verlopen.
De kans dat men het niet eens zou wor-
den was groot. zowel vanwege het grote
aantal betrokkenen als vanwege het gro-
te aantal zaken waarover al deze betrok-
kenen overeenstemming zouden moeten
bereiken,
Een extra belemmering hierbij was dat de

integrale invoering in de proefregio's ge-

schiedde bij wijze van experiment, hoe-
wel dit aanvankelijk niet in de bedoeling
lag. Bij de aanzet tot de invoering van de
WVG. vastgelegd in de 'Nota Bouwste-
J1s1'1, was de oorspronkelijke bedoeling
immers ervaring op te doen ten bate van
de uiteindelijke invoering van de WVG in
_seheel Nederland. Van'experimenteren'
rvas in die fase nog geen sprake. Dat
veranderde toen in september 1983, me-
de onder invloed van de dere-eulerings-
golf. iverd aangekondigd dat men de Wet
Voorzieninqen Ot:ondhcids:org rtilde
omvormen tot ecn Wet Ce:otdheidszorg
en Mautschappelijke Dienstverlening.
De in het kader van de WVC ontwikkel-
de activiteiten. zo was nu de bedoeling,
zouden doorgang moe(en vinden om te

zijner tijd aansluiting te vinden bi.i de

nieuwe wet. Om de voorbereidingen in
het kader van de WVG ook werkelijk van
nut te kunnen laten zijn voor de WGM
zou de invoering van de WVG ge-

schieden op basis van het 'experimen-

teerartikel' (artikel 41), zodat van de oor-
spronkelijke wettekst zou kunnen wor-
den afgeweken.
De gedachte dat gebeurtenissen in het
experiment maatgevend zouden worden
voor de uiteindelijke wetgeving had be-
langrijke consequenties. Zo konden de
proefgebieden niet geïsoleerd functione-
ren, vooral doordat - begrijpelijkerwijs -
nu ook koepels en adviesorganen de ont-
wikkelingen in de regio's, die zij als on-
omkeerbare beleidsvorming taxeerden,
probeerden te beinvloeden. Ook de rijks-
overheid speelde een dubbelrol: ener-
zijds werd een beroep gedaan op de regi-
o's om, in gezamenlijk overleg, onderde-
len van de WVG zelf in te vullen: ander-
zijds werden voorstellen en ideeën uit de
regio's door het ministerie van WVC
zwaar getoetst en op tal van randvoor-
waarden beoordeeld. Met andere woor-
den: van de in theorie aanwezige experi-
menteerruimte (decentralisatie, plurifor-
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miteit) was in de praktijk geen sprake
(centralisatie, uniformiteit).
Dit alles gaf voor de betrokkenen in de

integrale invoeringsgebieden bovenal
onduidelijkheid en onzekerheid. Als ge-

volg hiervan bestond de reeds eerder ge-

noemde neiging steeds meer en steeds
gedetailleerder te willen regelen. Im-
mers, regelingen brengen (al dan niet ver-
meende) zekerheden met zich mee.

LESSEN VOOR DE TOEKOMST

Welke lessen zijn er nu te trekken op
basis van de ervaringen opgedaan met de
integrale invoering van de WVG? In hoe-
verre zijn hieruit aanbevelingen te destil-
leren met het oog op de thans - mede in
het licht van het rapport van de commis-
sie-Dekker - ingezette veranderingen?
Allereerst lijkt het van belang de huidige
structuur van de gezondheidszorg te er-
kennen als zijnde zeer complex: er is

sprake van een groot aantal ongelijksoor-
tige functies en organisaties. Daarbij zijn
de relaties tussen deze functies of organi-
saties talrijk en divers. Processen die
zich binnen een dergelijke slructuur vol-
trekken ziln welhaast per definrtie ge-

compliceerd en moeilijk te overzien),
mede daardoor zijn ze ook beperkt stuur-
baar.
Deze complexe structuur is een gegeven
dat is terug te voeren op een jarenlange
historie. Men kan en mag niet de illusie
koesteren het resultaat hiervan - een be-
paalde constellatie van machts- en belan-
genposities - op korte termijn en in één
keer teniet te kunnen doen. De zogehe-
ten integrale benadering is in de geschet-
ste context dan ook bepaald geen geluk-
kige keuze: de WVG heeft ons dat duide-
lijk geleerd. Het door Dekker c.s. beoog-
de invoeringstraject voor hun plannen
voor een meer marktgerichte gezond-
heidszorg lijkt in dit verband vrij naïef en
gespeend van inzicht in de bestaande
gang van zaken binnen de gezondheids-
zorg; een snelle in- en uitvoering van een
totaalvisie is hierin onmogelijk, prak-
tisch haalbaar zijn slechts 'incrementele'
(stap voor stap) veranderingen.
Critici van het incrementele model heb-
ben vaak beweerd dat het conservatief
zou zijn en anti-innovatief. Bovendien
zou het, volgens diezelfde critici, moei-
lijk zijn coördinatie tussen de verschil-
lende stappen tot stand te brengen. Wij
zouden daartegenover willen stellen dat
het daadwerkelijk realiseren van een
aantal opeenvolgende kleine stappen -
gericht op de aanpak van specifieke pro-
blemen - uiteindelijk meeÍ significante
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veranderingen kan teweegbrengen dan
het jarenlang vergeefs nastreven van
idealistische voorstellingen door middel
van grootschalige innovatieprocessen.
Daarnaast hoeft het willen veranderen
via kleine stapjes zeker niet te berekenen
dat er geen visie zou bestaan op een
groter geheel.
Aansluitend op het voorgaande kan wor-
den gezegd dat de bedoelde incrementele
veranderingsprocessen gericht dienen te
zijn op specifieke zaken, dus niet op alge-
meen geformuleerde doelstellingen. zo-
als Stevens onlangs in dit tijdschrift naar
voren heeft gebrachtó. Het slechts alge-
meen formuleren van doelstellingen be-
tekent in praktijk veelal niets anders dan
het vooruitschuiven van problemen en
conflicten. Zogeheten kaderuetgeving
zal in de gezondheidszorg steeds op knel-
punten stuiten in de uitvoeringsfase.
Daardoor duurt de invoering ervan
meestal ook veel langer dan verwacht.
De kans is dan groot dat uiteindelijk weer
beleid wordt ingevoerd, gebaseerd op in-
middels weer achterhaalde ideeën: ook
dat gevaar bedreigt Dekker en de zijnen.
Ons plerdooi voor een 'kleinschaliger'.
(want) realistischer aanpak van verande-
ringsprocessen betekent tevens een keu-
ze voor duidelijke projectorganisaties:
duidelijk qua doelen, bevoegdheden, be-
trokkenen, afspraken en randvoorwaar-
den. Bovendien is het voor een voor-
spoedig verloop van dergelijke proces-
sen noodzakelijk een duidelijk herkenba-
re. met bevoegdheden toebedeelde'trek-
ker' aan te wijzen. Idealiter zou deze
'trekker', behalve een procesbewakende
functie te vervullen, vooral ook bevoegd
moeten zijn om knopen door te hakken.
De eerder in deze paragraaf geschetste
structuur kenmerkte zich juist door het
ontbreken van een dergelijk 'bestuurlijk
centrum'.

Wat betekent dit alles nu voor het veld
van de gezondheidszorg?
Vermoedelijk gaan we een periode tege-
moet waarin de jarenlang gevoerde be-
stuurlijke structuurdiscussies naar de zij-
lijn worden verplaatst. De inhoud en de
kwaliteit van de zorg komen weeÍ in het
middelpunt van de belangstelling re
staan.
Velen in het veld zullen dit als een posi-
tieve ontwikkeling kwalificeren. Deze
omslag kent tevens naast baten voor het
veld ook kosten. Zo is al gewezen op het
feit dat men zich in de toekomst minder
zal kunnen verschuilen achter regels en
bestuurlijke discussies dan in het verle-
den in sommige gevallen is gebeurdT.

Met de nieuwe situatie zullen ongetwij-
feld nieuwe problemen, verantwoorde-
lijkheden en onzekerheden opdoemen.
Men zal er daarbij niet langer meer aan
ontkomen zich te bezinnen op - toch al
zo lang nodig geachte - fundamentele
veranderingen in de visie (het stelsel van)
de zorg.
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