
Duw arts prijs onder de neus 

Jean-Marie Decuypere doet een voorstel om de artsen niet alleen 

ethisch, maar ook economisch verantwoord te doen handelen 

(De Standaard - vrijdag 17 september 1999) 

____________________ 

GEZONDHEID mag dan wel geen prijs hebben, ze moet wel betaalbaar 

blijven. Er wordt daarom ijverig gezocht naar methoden en strategieën om de 

kosten te drukken (DS 10 september). 

Ook van de artsen wordt verwacht dat ze daaraan meewerken door tijdens hun 

medisch handelen oog te hebben voor economische principes, zeg maar: de 

beste koop. Alleen rijst daarbij de vraag of dat wel mogelijk is. Kan een arts 

prijsbewust handelen als hij de “juiste prijs” zelfs niet eens kent? 

Elke arts weet goed wat de prijs is van de technische prestaties die hijzelf 

uitvoert. Nogal logisch: zijn inkomen wordt erdoor bepaald. Maar doorgaans 

kan  diezelfde  arts  niet  vertellen  wat  de  prijs  is  van  de onderzoeken  die hij 

aanvraagt bij het lab en bij collega's-specialisten. 

Natuurlijk bestaan er nomenclatuurboeken waarin die informatie opgezocht kan 

worden. Alleen houden artsen zich daar in de dagelijkse praktijk niet mee bezig. 

Ze hebben al genoeg aan hun hoofd. En tijdens hun medische opleiding kregen 

ze meestal alleen te horen op welke manier technische onderzoeken kunnen 

bijdragen tot het stellen van een diagnose, niet wat de prijs daarvan is. “Wat kan 

dit onderzoek ons leren?”  is de enige attitude waarin de arts getraind werd. Niet  

te verwonderen dat de kosten de pan uitrijzen. 

Elke arts die technische onderzoeken aanvraagt, zou je kunnen vergelijken met 

de vader van een kroostrijk gezin die op kosten van de overheid mag gaan 

winkelen in een grootwarenhuis. De zorgzame huisvader doet zijn 

levensnoodzakelijke inkopen  en  kiest uit de rekken alles wat zijn gezin nodig  

heeft. 

Alleen gaat het er een beetje ongewoon aan toe in dit warenhuis: op geen enkel 

artikel staat een etiketje met de prijs! De juffrouw aan de kassa kent natuurlijk 

wel de juiste prijs. En naast de kassa staat er een vertegenwoordiger van de 

overheid die de behoeften van het gezin niet kent, maar wel keer op keer de 

rekening betaalt. Dat de factuur jaar na jaar oploopt, is voorspelbaar, vooral als 

de winkel zich uitbreidt en de keuze steeds groter wordt. 

Om de vergelijking up to date te maken moet u zich bovendien voorstellen dat 

de overheid tegen de huisvader zegt: “Er moet bespaard worden, de kosten 

kunnen niet blijven oplopen. Voor je inkopen van volgend jaar voorzien we een 

enveloppe waarin maar evenveel geld zit als dit jaar.” 



Moraal van het verhaal: het kan wellicht met evenveel als vorig jaar, misschien 

zelfs met minder, maar alleen op voorwaarde dat je de huisvader laat 

meecijferen. En dat kan hij natuurlijk pas wanneer er etiketjes met prijzen op de 

producten staan. 

Wat ik bedoel is het volgende. Managed care vanaf de basis is slechts mogelijk 

als op elk protocol van elk (technisch) onderzoek in een vakje voorzien wordt 

waarin vermeld staat hoeveel dit onderzoek aan de samenleving heeft gekost. 

Die prijs mag dus niet alleen staan op de eindfactuur (voor patiënt en/of 

overheid), maar moet ook op elk protocol komen dat de aanvragende arts onder 

ogen krijgt. 

Door die simpele maatregel zou er op korte termijn een sensibilisering ontstaan 

bij de voorschrijvende arts. Een medicus laat immers onderzoeken uitvoeren om 

aan informatie te komen, maar die informatiegaring heeft een prijs, en die prijs  

is concreet. 

Als telkens opnieuw hem die prijs onder de neus geduwd wordt, zou je niet 

alleen een financiële bewustwording maar een echte conditionering krijgen, 

waarbij de arts bepaalde types van onderzoek op zijn minst minder noodzakelijk  

zou vinden. 

Of zich zou schamen om overbodig geworden tests nog aan te vragen en een 

houding  zou  aannemen  van: “Zo'n  klein  beetje  aanvullende  informatie  voor  

zoveel geld: dat is het mij niet waard.” 

Die laatste zin is van kapitaal belang. Dat is het verantwoordelijkheidsniveau 

waarop gemikt moet worden. Door de automatische koppeling tussen “medische 

informatie” en “prijskaartje” zou de arts direct en herhaaldelijk geconfronteerd 

worden met de economische impact van zijn medische activiteiten. 

En zelfs zonder  enige  externe  druk  of  verplichting  zou  hij  automatisch  zijn  

handelen  gaan  bijsturen  zodat  het  niet  enkel  medisch  en  ethisch,  maar ook  

economisch verantwoord is. 

Besluit: wil je artsen financieel responsabiliseren, dan moet je hen getitreerde 

financiële feedback geven over elke medische handeling die ze laten uitvoeren. 
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