
perweek.Deoperatiekamermetdedure
laser is dus vijf uurperweek in gebruik
en staat verder leeg. Er staanongeveer
veertigmannenopdewachtlijst enhet
ziekenhuis zouhenmoeiteloos kunnen
bedienendoor eenmaand lang elkedag
tweebehandelingen tedoen.Danwasde
wachttijd terug tot nul. Enwaaromniet?
Navraagbij een insider die anoniem
moetblijven levert opdat dewachttijd
wordt afgedwongendoorde verzekeraars
die zohunbudget beheersen.

Deminister is blijmet de langzame
stijging vandekosten,maardemannen
die eenhalf jaarmet eenkathetermoe-
ten lopenniet zo. Ennogerger is het lot
vanmannendiebang zijn voorpros-
taatkanker.Demeeste tumoren vande

prostaat groeien langzaam,maar er zijn
uitzonderingenenmetdie onzekerheid
moeten zij onder druk vande verzeke-
raarsmaandenlang leven.

Ikheb circulaires gezien van verzeke-
raars die de ziekenhuizen vragenomde
wachtlijst zo temanagendat dewacht-
tijdenniet extra langworden tegenhet
einde vanhet jaar.Dangaat het al lang
nietmeer omhethelpen vanmensen
met eenkwaal,maarbotwegomhetbe-
heersen vandeuitgaven.Dat is ookwat
meerdandekwaliteit lijkt te tellen voor
minister Schippers.

Wat te doen?Het is goeddat verzeke-
raars volumeafsprakenmogenmaken
met ziekenhuizen endatniet alle hon-
derd ziekenhuizen inNederlanddedure

EduardBomhoff

Indemeimaand leggendeminis-
teriesfinancieel verslag af aanhet
parlement.Niet voorde eerste
keer feliciteerdeminister Schip-
pers vanVolksgezondheid zich-
zelfmet een succesvol jaar.De to-

tale kosten vande zorgwarennauwelijks
gestegen. Eennieuwewebsite zou voort-
aan veelmeer informatie aanbiedenover
alle aspecten vande zorgsector.

Ikwasbenieuwdnaardewachttijden.
De sitewaardeminister zo tevredenmee
is geeft geengemiddeldewachtlijst per
kwaal,maar alleenhet percentage vande
patiëntendienog langermoetenwach-
tendan vierweken voorde specialist,
nog eens vierweken voorhunonderzoek
en zevenweken voor eeneventuele be-
handeling.Denormenzijn vastgesteld
doorde verzekeraars ende ziekenhuizen
—niet doordepatiëntenverenigingenof
het parlement. Twee vandedriemetin-
gen zijnde laatste jarenonderminister
Schippers iets slechter geworden.

Eenwachttijd die spectaculair langer
is gewordengeldt voorbehandelingmet
een laser vangoedaardige vergroting van
deprostaat. Twee jaar geledenwashet
bijnamijn eigenwachttijd geweest, dus
was ik toenblij datmijnuniversiteit in
Maleisië instemdemetde laseropera-
tie inZuid-Oost Azië (wachttijdna een
gunstigeuitslag vandebiopsieën voor
kanker slechts tweedagen, zodat ik geen
college vanwegedeoperatie hoefde te
missen).Nu zie ikdat hetRadboudUMC
dewachttijd inschat op25weken.

Mijnoperatie inBangkokduurde
ruim tweeuur inclusief de gedeeltelijke
verdoving indeoperatiekamer.Deuro-
loogheeft eenkleineTV voor zich; de
patiënt kijktmeeopeengroot plasma-
schermwaar anderhalf uurmethonderd
keer vergroting in full colorde verbran-
dinguit eigenprostaat een vrolijk vuur-
werkoplevert datweallemaal kennen
vandebeeldenopoudejaarsavonduit de
haven vanSydney.

HetRadboudziekenhuis doet volgens
eigenopgaveongeveerhonderd vandeze
operaties per jaar, dat is gemiddeld twee

Wachtlijst voor prostaatoperatie is veel te lang
Het beheersen van de uitgaven lijkt voor verzekeraars enminister zwaarder te wegen dan de kwaliteit van de zorg
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Minister blij met langzame
stijging kosten,maar
mannen diemet katheter
moeten lopen niet zo

laserapparatuur aanschaffen.Concen-
tratie vangeavanceerde ingrepen spaart
geld en betekent ookdat de chirurgen
meer routinekunnenopdoen,wat goed
is voordekwaliteit vanhunwerk.

Maar een verzekeringkanniet op1
januari het volume vaststellen voorhet
hele jaar. Een verzekering is vannature
eenopeneinde regeling enals zichmeer
patiënten aanmeldendanbegroot, heeft
de verzekeraar deplicht omhen tehel-
pen, enniet alleenmet eenplaats opde
wachtlijst voorhet volgend jaar.Minister
Schippersmoet dat openeindekarakter
verplicht stellen en laten controleren.
Datwil zeggen: iedere verzekeraarmoet
voor elke aandoening tenminste één
contract hebben zonderplafond, zodat
tot enmet oudejaarsavondpatiëntenbij
dat ziekenhuis terecht kunnen. Als verze-
keraars voor vergroting vandeprostaat,
klachten vandepressie (wachttijdennu
meerdaneenhalf jaar bij deGGZ!), of
welke andere aandoeningook, limieten
hebbenafgesproken voorhet totale aan-
tal behandelingenper jaar, verdienen
zij eenopenbare terechtwijzing eneen
boete.

KamerlidLeijten vandeSP zei vorig
jaar: ‘Erwordt uitsluitendgekekennaar
bezuinigingenenkostenbeheersingen,
maarwat dit betekent voormensendie
zorgnodighebbenof verlenen verdient
blijkbaar geenaandacht.’ Precies. Een
half jaarmet een infectiegevoelige kathe-
ter is naar voordepatiënt; keer opkeer
de leugenmoeten vertellendat er geen
mogelijkheid is voor een snelle operatie
is gênant voordeuroloog en staat haaks
opde eed vanHippocrates.Opandere
terreinen—apothekers, specialisten,
fusies—heeftminister Schipperswel
succes geboekt bij de kosten vande zorg.
Ze schiet echter zwaar tekortwanneer ze
het zo gemakkelijk blijftmaken voorde
verzekeraars omplafondsop te leggen
waar eenopeneinde regelingde enige
correcte formule is.

Eduard J. Bomhoff is hoogleraar
economie aanMonashUniversity. Hij
woont sinds 2004 inKuala Lumpur,
Maleisië.
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