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1. INLEIDING

In dit artikel wordt een reflectie gegeven op enkele recente studies waarin onder-
zocht werd hoe de Belgische bevolking denkt over het stellen van prioriteiten in de 
gezondheidszorg. Uit die studies bleek dat de gemiddelde Belg hierbij veel belang 
hecht aan gezondheidsgerelateerde levensstijl en patiëntenleeftijd [1, 2].

Jaar na jaar nemen de kosten van de Belgische gezondheidszorg toe, en dit zowel 
in absolute cijfers als in percentages van onze groeiende nationale welvaart. Terwijl 
we in 2000 nog 6,1% van het bruto binnenlands product aan publieke gezond-
heidszorg spendeerden, liep dit aandeel in 2012 op tot 8,2% [3] en de algemene 
verwachting is dat dit percentage verder zal blijven stijgen in de komende decennia. 
Gezondheidseconomen dragen voor deze toename doorgaans een combinatie van 
verschillende factoren aan [4-6]. De medische wetenschap boekt vooruitgang in 
het opsporen en behandelen van ziekte maar de benodigde technologie is vaak erg 
kostelijk; we doen een groter beroep op de gezondheidszorg dan vroeger; de demo-
grafische samenstelling van de bevolking ‘vergrijst’ omdat het geboortecijfer afneemt 
terwijl de levensverwachting stijgt; het inkomen van artsen en gezondheidswerkers 
groeit mee met dat van andere sectoren in de samenleving, etc.

In principe zijn stijgende gezondheidsuitgaven niet noodzakelijk een probleem. Het 
zou best kunnen dat – naarmate we gemiddeld allemaal rijker worden – ons welzijn 
het best gediend wordt door steeds meer geld aan gezondheidszorg te besteden [7]. 
Wat kan er uiteindelijk belangrijker zijn dan een langer leven in een betere gezond-
heid? En als we willen vermijden dat enkel de begoeden dit kunnen ‘kopen’, dan 



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2015

moeten we meer geld in de publieke gezondheidszorg investeren. Maar deze extra 
uitgaven hebben uiteraard een opportuniteitskost en zullen ten koste gaan van ex-
tra uitgaven in andere maatschappelijke sectoren (bvb. onderwijs of justitie), ofwel 
ten koste gaan van een hoger beschikbaar inkomen. Een ongebreidelde stijging van 
uitgaven voor gezondheidszorg is m.a.w. onverdedigbaar en een (verdere) ‘rationali-
sering’ van uitgaven onvermijdelijk [8].

Rationaliseren kan op verschillende fronten. In de eerste plaats kan de efficiëntie van 
de aanbodszijde bekeken worden: substitutie naar generische geneesmiddelen, nieu-
we (prospectieve) financieringsvormen voor artsen en ziekenhuizen, betere zorg- 
integratie, competitie, ziekenhuisspecialisatie, een vereenvoudiging van de distribu-
tieketen voor pharmaceutica, etc. [9]. Maar deze efficiëntiewinsten zijn begrensd, 
en onvermijdelijk zullen er langs de vraagzijde (i.e. langs de kant van de patiënten) 
eveneens beperkingen gesteld moeten worden aan de medische zorg die we van de 
ziekteverzekering kunnen verwachten. Anders gezegd, met welke zorgbehoeftigen 
zullen we in de toekomst solidair zijn en met welke niet?

Ook nu werpen deze vragen zich in toenemende mate op. Bijvoorbeeld, hoe beslis-
sen we of we al dan niet “de kleine Victor” zijn weesgeneesmiddel Soliris collectief 
betalen? Betalen we de recent ontwikkelde, effectieve maar tevens dure behande-
ling tegen een hepatitis C-infectie [10]? Voor welke leeftijdsgroep voorzien we het 
relatief dure vaccin tegen het humaan papillomavirus? En enkel voor meisjes of 
ook voor jongens [11]? Moet psychotherapie terugbetaald worden? Of ook, moet 
de ziekteverzekering tussenbeide komen bij alternatieve geneeskunde? Zonder een 
onderbouwd beleid hieromtrent worden deze beslissingen op grond van willekeur 
genomen, of vertalen ze de invloed van lobbygroepen op de besluitvorming. En in 
dat geval kunnen patiënten die zelf voor hun behandeling moeten opdraaien, zich 
terecht gediscrimineerd voelen t.o.v. patiënten die meer ‘geluk’ hebben gehad met 
hun ziekte.

Ruwweg gesteld kunnen we prioriteiten stellen op drie verschillende manieren: op 
basis van kenmerken van de aandoening, de interventie of de patiënt [12]. In het 
eerste geval is uiteraard de ernst van iemands aandoening van groot belang [13].1 We 
kunnen bijvoorbeeld minder ernstige problemen overlaten aan de patiënten zelf en 
collectief instaan voor de ernstigere aandoeningen. Maar buiten het feit dat ‘ernst’ 
moeilijk eenduidig te definiëren valt (bijvoorbeeld, hoe verhouden dodelijke, pijn-
lijke of aanslepende ziekten zich tot elkaar?), zou dit ook kunnen impliceren dat we 
in sommige gevallen een ‘bodemloze put’ moeten vullen. Vandaar dat kenmerken 

(1) Een ander belangrijk ziektekenmerk is of de ziekte een risico inhoudt voor anderen. Bijvoorbeeld, besmet-
telijke ziektes (maar ook bepaalde psychiatrische aandoeningen) vormen door hun sociale dimensie een aparte 
categorie [14].
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van de interventie ook een rol spelen, in de eerste plaats klinische effectiviteit en 
kosteneffectiviteit. Hoe goed werkt de behandeling? Hoeveel kost ze in verhouding 
tot de gezondheidswinst die ze oplevert? En hoe verhoudt ze zich tot alternatieve be-
handelingen die voorhanden zijn? Ten slotte kunnen we ons afvragen of de persoon 
van de patiënt een rol speelt: maakt het uit wie er hulp nodig heeft? Heeft iedereen 
een gelijk recht op gezondheidszorg of is het bijvoorbeeld van belang om te weten of 
een patiënt de ziekte zelf veroorzaakt heeft, jong of oud is, uit een sociaalachterge-
steld milieu komt, of veel of weinig sociale bijdragen heeft betaald in zijn leven [15]?

Dit zijn belangrijke maatschappelijke vragen zonder pasklaar antwoord, en in België 
staat het hele debat hieromtrent nog in kinderschoenen. In een aantal recente stu-
dies werd onderzocht hoe de gemiddelde Belg denkt over het stellen van dergelijke 
prioriteiten [1, 2, 16]. Een opvallende conclusie uit twee van de drie studies was dat 
we veel belang blijken te hechten aan (1) het feit of iemand zijn of haar ziekte zelf 
uitgelokt heeft door ongezond te leven en (2) hoe oud de patiënt is op het moment 
dat hij of zij medische hulp nodig heeft. In dit artikel worden deze resultaten vanuit 
een ethisch perspectief besproken. Een eerste sectie bespreekt kort de voornaamste 
bevindingen van de drie onderzoeken. Een tweede sectie bespreekt het belang van de 
publieke opinie in de context van prioriteitstelling en terugbetalingsbeslissingen. In 
de daaropvolgende secties worden de voornaamste argumenten samengevat voor en 
tegen het incorporeren van gezondheidsgerelateerde levensstijl en patiëntenleeftijd.

2. DE BELGISCHE PUBLIEKE OPINIE

Drie recente studies onderzochten hoe de Belgische publieke opinie denkt over 
prioriteitstelling.

In een eerste studie werd een representatieve steekproef van 2.639 Vlamingen ge-
vraagd naar hun tevredenheid inzake gezondheidszorg en hun bereidheid tot kos-
tenbesparing via rationalisering en rantsoenering [1]. De belangrijkste bevindingen 
van deze studie waren dat de Vlaming voornamelijk tevreden is over de Belgische 
gezondheidszorg, dat de problematiek van de kostenbesparing niet behoort tot het 
(politieke) bewustzijn van de burger en dat er een behoorlijk breed draagvlak is voor 
‘rantsoenering’ op basis van patiëntenleeftijd. Zo was bijvoorbeeld 39% van de res-
pondenten van oordeel dat een levensnoodzakelijke behandeling niet kan bij men-
sen van 85 en ouder als die behandeling 50.000 EUR kost. Bovendien bleek uit deze 
studie eveneens dat levensstijlaansprakelijkheid een behoorlijk breed draagvlak kent. 
Differentiatie volgens levensstijl (in de verzekeringspremie of terugbetaling) werd in 
verschillende vormen gesteund. Afhankelijk van het thema vond 30 tot 40 procent 
van de Vlamingen dat de ziekteverzekering in deze gevallen minder moet tussen-
beide komen, terwijl 20 à 25 procent van de Vlamingen twijfelde. De auteurs con-
cluderen uit deze studie dat er duidelijk een belangrijke opvoedende/ideologische 
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taak ligt enerzijds in het verantwoorden van redelijke beperkingen op de individuele 
keuzevrijheid en anderzijds in het bewust maken van de gevolgen van rantsoenering 
in het algemeen en van rantsoenering op basis van leeftijd in het bijzonder.

In een tweede studie werd een zogenaamd ‘discrete choice experiment’ (DCE) uit-
gevoerd bij een representatieve steekproef van 750 Belgen (Vlamingen, Walen en 
Brusselaars), waarbij deelnemers een reeks keuzes voorgelegd kregen, telkens be-
staande uit twee gezondheidsprogramma’s [2]. Respondenten moesten aangeven 
welk van beide programma’s volgens hen voorrang moet krijgen bij beslissingen tot 
terugbetaling. Er werd hun verteld dat beide interventies even duur zijn, dat ze even-
veel mensen helpen maar dat ze van elkaar verschillen op grond van de volgende 7 
kenmerken: het preventieve of curatieve karakter van de interventie, de effectiviteit 
ervan, het risico op ernstige nevenwerkingen, de ernst van de aandoening, of deze 
aandoening aan de levensstijl van de patiënt gerelateerd is, hoe lang het duurt voor-
aleer de aandoening zich voordoet (nu of ergens in de toekomst) en de leeftijd van 
de patiënt bij aanvang van de ziekte. Dit onderzoek concludeerde dat ‘de Belg’ voor-
al veel belang hecht aan het feit wie er ziek is, meer dan aan de ziekte zelf of de in-
terventie die hiervoor voorhanden is. Bij het maken van de keuze bleken de leeftijd 
van de patiënt en het feit of iemand al dan niet zelf zijn/haar ziekte heeft uitgelokt, 
factoren die dubbel zo belangrijk waren als effectiviteit en vier keer zo belangrijk 
als de ernst van de ziekte. Deze resultaten bevestigen dus de bevindingen van de 
vorige studie. Wat bovendien opviel, was dat mensen tot op zekere hoogte prioritei-
ten stelden die hun persoonlijke situatie reflecteerde: respondenten die niet rookten 
en in goede gezondheid verkeerden, waren beduidend strenger wat het belang van 
levensstijl betreft, en jongere respondenten waren significant strenger voor oudere 
patiënten. Vlamingen, Walen en Brusselaars stelden ongeveer dezelfde prioriteiten.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde in 2014 
een onderzoek waarin eveneens een DCE werd uitgevoerd bij een representatieve 
steekproef van 4.288 Belgen [16]. Er werd hun gevraagd om een reeks keuzes te 
maken tussen telkens twee patiëntengroepen die beschreven werden o.b.v. een aantal 
dimensies. De keuze van dimensies was enigszins verschillend van de andere twee 
studies. Er werd door het KCE meer ingezet op de kenmerken van de ziekte (Wat 
is de impact op levenskwaliteit vs. levensverwachting? Wat is de prevalentie?) en de 
interventie (Zijn er alternatieven voorhanden? Hoe comfortabel is de behandeling?) 
en niet op de persoonskenmerken van patiënten (het attribuut gezondheidsgere-
lateerde levensstijl werd niet opgenomen en patiëntenleeftijd werd enkel indirect 
van belang geacht als indicatie van levensverwachting). De belangrijkste resultaten 
van deze studie waren dat de Belg voornamelijk prioriteit geeft aan behandelingen 
die de levenskwaliteit verhogen, eerder dan aan een verlenging van de levensduur. 
Het belang van deze levenskwaliteit bleek vooral van tel te zijn wanneer deze reeds 
goed was voor het uitbreken van ziekte. Interessant was ook dat dezelfde vragenlijst 
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werd afgenomen bij 175 mensen die betrokken zijn bij het beleid van de Belgische 
gezondheidszorg. Hierin vertoonde zich een aantal preferentieverschillen. Bijvoor-
beeld, burgers vonden het ongemak van een behandeling belangrijker dan het effect 
op levensverwachting, terwijl dit bij beleidsmakers omgekeerd was, beleidsmakers 
vonden levensverwachting belangrijker dan burgers en weinig frequente ziektes wer-
den meer door de beleidsmakers dan door de burgers als prioritair beschouwd.

In de voorbije 2 decennia werden talrijke gelijkaardige studies ondernomen in het 
buitenland (voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk). Een volledige bespreking 
van de resultaten zou ons te ver leiden (voor een overzicht van alle bevindingen, 
zie [12, 17-19]). Maar samenvattend kunnen we concluderen als volgt. Terwijl er 
grote verschillen bestaan in gebruikte methodologie, onderzochte populatie en in 
de kenmerken op basis waarvan rivaliserende gezondheidsprogramma’s beschreven 
werden, lijkt een groot deel van de opinieonderzoeken patiëntenleeftijd als een rele-
vant criterium te bevinden. Het belang van persoonlijke verantwoordelijkheid werd 
minder vaak onderzocht, maar wanneer dit wel in de studie werd opgenomen, bleek 
het vaak een relevant criterium.

Moeten terugbetalingsbeslissingen deze bevindingen incorporeren? Vooraleer de ar-
gumenten voor en tegen het inbrengen van levensstijl en leeftijd worden opgelijst, 
wordt er in de volgende sectie (kort) stilgestaan bij het gewicht van de publieke 
opinie in deze materie.

3. HET BELANG VAN DE PUBLIEKE OPINIE

Beslissingen over welke gezondheidszorg collectief gefinancierd wordt, zijn in zekere 
zin beslissingen over leven en dood en ze belangen iedereen aan. Aan wie komt het 
toe om zulke beslissingen te nemen [20, 21]? Hoe krijgen ze de nodige legitimiteit? 
Is een beslissingsregel rechtvaardig wanneer hij door het merendeel van de betrok-
kenen (de bevolking) gedragen wordt? Of is vooral de mening van specialisten (bvb. 
ethici) van tel?
Enerzijds is het evident dat kwesties van verdelende rechtvaardigheid niet kunnen 
beslecht worden d.m.v. een stemmentelling, dat de meerderheid niet noodzakelijk 
gelijk heeft en dat ze zelfs perfect steun kan bieden aan compleet onethische prak-
tijken. Volgens deze gedachtegang lijkt het dan ook niet opportuun om in een ui-
terst complexe materie zoals de begrenzing van de gezondheidszorg de bevolking 
via een ‘opiniepoll’ te laten bepalen wat goede verdeelsleutels zijn. In de literatuur 
wordt daarom vaak een meer specialistische visie verdedigd: rechtvaardigheid en 
gezondheid zijn ingewikkelde concepten die veel achtergrond en inzicht vereisen 
(zie bijvoorbeeld [22-24]). De normatieve waarde van de publieke opinie is in deze 
context m.a.w. beperkt.
Maar anderzijds zijn er ook sterke argumenten om niet enkel te vertrouwen op de 



522

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2015

mening van specialisten en om de maatschappelijke voorkeur in rekening te bren-
gen. In de literatuur komen de volgende argumenten aan bod (zie [25, 26]):
 § In een politieke democratie is het onhaalbaar om een beleid te voeren op basis 

van verdeelprincipes wanneer die niet gedragen worden door de bevolking. Gelet 
op de mediacontroverses die ontstonden n.a.v. de weigering tot terugbetaling 
van bepaalde weesgeneesmiddelen (bvb. Het Soliris-geval [27]) lijkt dit in onze 
context een reële bekommernis te zijn.

 § Het is paternalistisch te stellen dat mensen wél verplicht moeten bijdragen tot 
de ziekteverzekering maar géén inbreng mogen hebben in hoe hun bijdragen 
besteed worden (en m.a.w. niet helemaal weten welke verzekering ze aangaan).

 § Specialisten zijn feilbaar. Allerhande contextuele factoren kunnen de beslissing 
van een expertengroep (onbewust) beïnvloeden en vertekenen. Bijvoorbeeld, as-
sociëren we ‘een risicovolle levensstijl’ spontaan met een roker of eerder met een 
skiër of een workaholic? Misschien spelen er bij expertencomités ook groepsef-
fecten (groepsdruk, geldingsdrang, etc.) die een conclusie eveneens ongewenst 
kunnen beïnvloeden? Bovendien blijkt uit empirische studies dat overtuigingen 
over billijkheid vaak samenhangen met persoonlijke achtergrond (leeftijd, soci-
aal-economische kenmerken, etc.) en dat onze oordelen over wat rechtvaardig is 
en wat niet, niet zo onpartijdig zijn als we denken.

 § Sommige hedendaagse filosofen (bvb. Amartya Sen, David Miller of Hillary Put-
nam [25]) beargumenteren dat rechtvaardigheid geen louter abstract concept is 
dat gevat kan worden door theoretische studie, maar dat het moet aangevuld 
worden met concrete ervaringen ‘uit het veld’. In het theoretische denken gaat 
immers altijd een essentieel ervaringsaspect verloren. Daarom kan rechtvaardig-
heid nooit louter de theoretische overtuiging van specialisten zijn en is de inbreng 
van mensen die de concrete gevolgen van een beslissing dragen, noodzakelijk.

 § Wanneer ethische dilemma’s volledig ontdaan zijn van alle techniciteit en als het 
ware in hun naakte gelaat voor ons liggen, dan is de morele intuïtie van experten over 
wat ‘goed’ is, niet noodzakelijk betrouwbaarder dan die van leken. Het is betwistbaar 
of het bezitten van kennis op zichzelf van iemand een ‘beter’ mens kan maken.

Empirische studies over hoe de bevolking denkt over thema’s van verdelende recht-
vaardigheid kunnen een tegengewicht bieden tegen deze problemen. Ze zijn m.a.w., 
zoals Gaertner en Schokkaert stellen, essentiële ‘brandstof ’ voor ethische commissies 
en moeten op een kritische manier geïntegreerd worden in het normatieve debat [25].

Anderzijds is het ook essentieel dat het normatieve debat van specialisten opnieuw 
zijn ingang vindt bij de publieke opinie, zodat deze kan evolueren in haar overtui-
ging. Op die manier kan er een dynamiek ontstaan tussen de publieke opinie en 
specialisten die ons dichter kan brengen bij verdeelprincipes die tegelijk rationeel te 
rechtvaardigen zijn en voldoende steun krijgen van de bevolking.
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Zoals moet blijken uit de volgende secties, is de ethische onderbouwing van een prio-
riteitstelling zowel op basis van levensstijl als van leeftijd controversieel, en lijkt er een 
kloof te heersen tussen de publieke opinie en die van de meeste specialisten ter zake.

4. PRIORITEITSTELLING OP BASIS VAN GEZONDHEIDSGERELATEERDE LEVENSSTIJL

Het probleem van de ongezonde levensstijl is erg relevant. De recentste gezondheids- 
enquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid toont aan dat bijna 
de helft van de Belgische volwassenen aan overgewicht lijdt, bij jongeren is dat een 
vijfde. Het aantal rokers daalt te traag, terwijl meer en meer Belgen dagelijks drinken 
[28]. Tegelijk werden we nooit eerder zo vaak gewaarschuwd voor de gevolgen van 
een ongezonde levensstijl.

De hierboven besproken onderzoeken tonen aan dat de gemiddelde Belg streng is 
voor mensen die dergelijk gezondheidsadvies in de wind slaan [1, 2]. Hoe beargu-
menteren we dat de toegang tot gezondheidszorg volledig of gedeeltelijk afhankelijk 
moet zijn van iemands levensstijl? Deze vraag valt uiteen in twee delen (zie o.a. 
[29-36]). Wanneer is iemand die ongezond leeft, verantwoordelijk voor zijn/haar 
ziekte? En indien zo, zou dit dan een voldoende voorwaarde zijn voor verminderde 
solidariteit?

4.1. INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKTE
Wanneer is het optreden van ziekte iemands ‘eigen schuld’? In de literatuur komen 
hiervoor de volgende twee noodzakelijke voorwaarden aan bod: enerzijds causaliteit 
en anderzijds autonomie [34-36].

Causaliteit. Er moet om te beginnen een sterk verband zijn tussen het stellen van 
een gedrag en het optreden van ziekte, zodat we bij het optreden van de sympto-
men kunnen zeggen dat ze effectief het gevolg zijn van het stellen van dat bepaalde 
gedrag. Idealerwijs is dit verband 100%: uitkomst Y kan enkel tot stand komen 
door gedrag X. Bijvoorbeeld, diabetes type II komt altijd voort uit het overma-
tig consumeren van suiker en vet; een levercirrose kan alleen maar voortkomen uit 
drankmisbruik; een besmetting met mazelen gaat altijd samen met niet gevaccineerd 
zijn tegen de ziekte, en zo verder. Maar, in de meeste gevallen is er enkel maar een 
probabilistisch verband tussen gedrag en ziekte: gedrag X verhoogt de kans op ziekte 
Y. In dat geval kunnen we iemand aanspreken voor het nemen van een risico, maar 
deze keuze kan – aangezien het verband niet 100% opgaat ‒ volledig losstaan van de 
werkelijke oorzaak van de ziekte. Bijvoorbeeld, je kan als roker longkanker krijgen, 
zonder dat die longkanker veroorzaakt werd door het roken zelf en een leverziekte 
kan ook bij zware drinkers een niet-aan-alcohol-gerelateerde oorzaak hebben.
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Autonome keuze. Als het gedrag de ziekte veroorzaakt, vereist verantwoordelijkheid 
dat dit gedrag een vrije en geïnformeerde keuze was van de patiënt. Vrijheid houdt 
o.a. in dat die persoon de mogelijkheid heeft om anders te handelen [37]. Wie 
bijvoorbeeld gedwongen wordt om in de asbestverwerking te werken, is opnieuw 
niet verantwoordelijk voor het optreden van asbestose. Hierin spelen dus duidelijk 
politieke, sociale en economische factoren een rol van betekenis aangezien die ons 
(expliciet of impliciet) kunnen dwingen om bepaalde risico’s te nemen. Maar bij uit-
breiding kunnen psychologische aspecten eveneens relevant zijn. Wie bijvoorbeeld 
verslaafd is aan roken, of wie erg gevoelig is aan groepsdrukeffecten, of misschien 
ook wie gewoonweg minder wilskracht bezit, heeft niet dezelfde ‘mogelijkheid om 
anders te handelen’ als een ‘vrijer’ iemand. De wetenschap toont meer en meer aan 
hoe onze keuzes erg voorspelbaar zijn o.b.v. sociale context, genetisch-biologische 
factoren en psychologische achtergrond en dat we dus minder keuzevrijheid lijken 
te hebben dan we denken. Ten tweede, een ‘vrij’ iemand moet geïnformeerd zijn 
over (en zich volledig bewust zijn van) de gevolgen van een bepaald gedrag. Het feit 
dat ongezonde neigingen vaak een gradiënt in opleidingsniveau kennen, is relevant 
voor deze bewustheidsvereiste. Wie niet 100% beseft dat blootstelling aan asbest 
schadelijk is, maakt geen volledig autonome keuze om gezondheidsrisico’s te nemen. 
Bovendien zijn die kwalijke gevolgen van een bepaald gedrag doorgaans niet volle-
dig duidelijk in kaart gebracht, heerst er veel onzekerheid en wordt tegenstrijdige 
informatie. Bijvoorbeeld, iemand kan een vaccinatie weigeren omdat zij (onterecht) 
schrik heeft van de nevenwerkingen. Ze handelt dus vanuit de idee dat het weigeren 
van het vaccin het beste zal zijn voor haar gezondheid. Wanneer ze dan toch besmet 
geraakt, is het té gemakkelijk om te zeggen dat ze de verantwoordelijkheid voor haar 
gezondheid destijds niet heeft willen nemen door de vaccinatie te weigeren.

4.2. RESPONSABILISEREN VAN VERANTWOORDELIJKEN
Verantwoordelijk zijn is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde om 
een responsabiliseringsbeleid te kunnen rechtvaardigen. Hiervoor moeten we een 
ruimer maatschappelijk perspectief innemen. Als patiënten inderdaad verantwoor-
delijk zijn voor het uitlokken van hun ziekte, wat zijn dan de argumenten waarom 
dit aanleiding zou geven tot een verminderde solidariteit [31, 38]?

Ten eerste, misbruik van de ziekteverzekering. Mensen die bewust risicovol leven, we-
tende dat de samenleving voor hen zal zorgen, gebruiken meer dan hun rechtmatige 
deel van de gemeenschappelijke middelen. Dit gaat ten koste van hulp voor anderen 
die getroffen zijn door een minder vermijdbare aandoening. Omdat dit gedrag aso-
ciaal en egoïstisch is, rechtvaardigt het een terechtwijzing.

Een tweede argument is dat responsabilisering een belangrijk incentief kan teweeg-
brengen om onze gezondheid serieuzer te nemen, ons gedrag bij te sturen en bewus-
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ter om te gaan met behandelingen (bvb. antibiotica trouwer gebruiken, op tijd naar 
de tandarts gaan om duurdere kosten te vermijden, etc.). We responsabiliseren dus 
niet om iemands verleden te bestraffen maar om zijn of haar toekomst (en/of die van 
de samenleving) te verbeteren.

Een derde argument heeft te maken met gelijkheid van kansen. Kort gesteld, er is 
een wezenlijk moreel verschil tussen iemand die achtergesteld is in het leven door 
de keuzes die zij gemaakt heeft, en iemand die achtergesteld is door factoren die 
buiten zijn controle vielen [39]. Een samenleving die zich engageert voor gelijkheid 
van kansen, heeft een grotere plicht om tussenbeide te komen in het tweede geval. 
Zorgbehoeften die te wijten zijn aan ‘puur toeval’ of ‘brute pech’ (bvb. een aangebo-
ren ziekte, een genetische afwijking, een verkeersaccident), moeten zoveel mogelijk 
verholpen worden door de samenleving omdat ze een gelijke kans in het leven in 
de weg staan, maar die zorgbehoeften die voortkomen uit gedrag waarvoor gekozen 
werd, kunnen niet meer opgeëist worden in de naam van sociale rechtvaardigheid 
en gelijkheid van kansen.

Deze argumenten pro responsabilisering moeten afgewogen worden tegen de vol-
gende tegenwerpingen [31, 39].

Ten eerste, consequentheid. Een responsabiliserend beleid zal ‒ wil het niet discri-
minerend zijn ‒ niet enkel gericht kunnen worden op enkele zichtbare groepen 
zoals bijvoorbeeld rokers, ongezonde eters of excessieve drinkers. Om consequent te 
zijn moeten ook skiërs, parachutespringers, mountainbikers, wereldreizigers en wor-
kaholics aan een gelijkaardig regime onderworpen worden, aangezien zij eveneens 
gezondheidsrisico’s nemen. We kunnen ons dan ook afvragen of het uiteindelijk 
wel wenselijk is voor onze samenleving dat we ons zo bewust worden van risico’s en 
dat we een risico-averse levensstijl promoten. Tenslotte waardeert onze samenleving 
individuen die ‘hun nek uitsteken’.

Ten tweede, kosteneffectiviteit. Om willekeur te vermijden zou dit systeem een hele 
onderzoeksadministratie vereisen die kan uitpluizen of iemand effectief bepaalde 
gezondheidsgedragingen heeft gesteld in zijn verleden die uiteindelijk tot zijn of 
haar ziekte hebben geleid. Los van de evidente privacyschendingen die noodzakelijk 
zouden zijn om een dergelijk tribunaal te verwezenlijken, zou dit alles ook erg duur 
zijn en het uiteindelijke doel, kostenbesparing, ondergraven.

Ten derde, mededogen. Behalve rechtvaardigheid spelen er ook andere morele waar-
den een centrale rol in de gezondheidszorg. Het zou in de praktijk, zeker wanneer 
het over ernstige ziektes gaat, onmenselijk zijn om patiënten aan hun lot over te 
laten. Rechtvaardigheid is een ‘koude’ en ‘blinde’ morele waarde en moet afgewogen 
worden tegen de ‘warmere’ waarde van mededogen en empathie. Zelfs al is ‘de bult 
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de eigen schuld’, het typeert een samenleving met een menselijk gelaat dat ze haar 
leden een nieuwe kans geeft.

Ten vierde, opnieuw gelijkheid van kansen. Een responsabiliserend systeem zal altijd 
harder straffen in de armere lagen van de bevolking aangezien gebruikersbijdragen 
hier altijd een hoger relatief aandeel in het inkomen zullen uitmaken. En het gaat 
hier over gezondheid, wat ons opnieuw bij gelijkheid van kansen brengt. Rijke men-
sen zullen in een dergelijk systeem gemakkelijker een nieuwe kans in het leven kun-
nen kopen dan minder rijke mensen.

De discussie kan als volgt samengevat worden. Ten eerste is verantwoordelijkheid 
een complex begrip. Er is een groot verschil tussen enerzijds vaststellen dat er een 
link bestaat tussen gedrag en gezondheid, en anderzijds persoonlijke verantwoorde-
lijkheid toewijzen. Het is gemakkelijk om patiënten terecht te wijzen voor proble-
men waarvoor ze eigenlijk niet verantwoordelijk zijn (‘victim-blaming’ [40]). We 
zouden bovendien inconsequent zijn in onze strengheid en eigenlijk discrimineren 
t.o.v. bepaalde levenswijzen. En, ten tweede, zelfs als we patiënten verantwoordelijk 
kunnen stellen, zijn er ethische en economische argumenten om hier toch geen 
rekening mee te houden bij terugbetalingsbeslissingen.

Is er dan geen bruikbaar signaal dat uitgaat van de bevinding dat gezondheidsge-
relateerde levensstijl voor veel Belgen een belangrijk element in de discussie blijkt 
te zijn? Misschien kunnen we de volgende zaken afleiden. Ten eerste kan de be-
klemtoning van levenstijlaansprakelijkheid gelezen worden als een signaal dat veel 
mensen gezondheidszorg niet langer als een recht zien waarvan we ons zonder 
beperkingen en plichten moeten kunnen bedienen. Het beklemtonen van indivi-
duele verantwoordelijkheid zou paradoxaal genoeg begrepen kunnen worden als 
een pleidooi voor meer overheidsinterventie ter bevordering van de gezondheid. 
Een ongezonde levensstijl kan immers op andere manieren ontraad worden dan 
via terugbetalingsregelingen, bijvoorbeeld via gezondheidsbelastingen, preventie of 
regulering. Ten tweede is er een wezenlijk verschil tussen enerzijds het incorpore-
ren van levensstijl bij beslissingen die erg grote gevolgen kunnen hebben voor de 
betrokkenen (zoals bijvoorbeeld de terugbetaling van behandelingen tegen ernstige 
aandoeningen of behandelingen die catastrofale financiële gevolgen hebben voor 
een familie) en anderzijds het ‘responsabiliseren’ van patiënten bij eerder kleine-
re uitgaven. Beperkte verhogingen van gebruikersbijdragen voor minder acute be-
handelingen of het ontzeggen van bepaalde luxes in een ziekenhuis zijn maatrege-
len waarbij de hierboven beschreven tegenargumenten minder zwaar doorwegen. 
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5. PRIORITEITSTELLING OP BASIS VAN LEEFTIJD

Een tweede bevinding van de hierboven besproken studies van de Belgische pu-
blieke opinie was dat respondenten jongere generaties voorrang gaven op oudere 
generaties. Zijn er overtuigende redenen waarom generaties een verschillende claim 
kunnen leggen op de gezondheidszorg? Of is deze bevinding een onterechte uiting 
van (positieve of negatieve) discriminatie t.o.v. kinderen en bejaarden?

In de literatuur komen de volgende drie argumenten aan bod waarom gezondheids-
zorg belangrijker kan zijn op jongere leeftijd dan op oudere [32, 41-43].

Ten eerste, efficiëntie: als we het beschikbare gezondheidsbudget zo kosteneffectief 
mogelijk aanwenden, heeft het een maximale impact op de ziektelast in België. Het 
negeren van zulke efficiëntieoverwegingen is problematisch, zowel economisch als 
ethisch, want het zou willen zeggen dat we aanvaarden dat perfect vermijdbare mor-
biditeit en mortaliteit niettemin toch optreedt, gewoonweg omdat we de middelen 
niet investeren in de meest rendabele interventies (zie bijvoorbeeld [44]). Jongere 
mensen hebben per definitie een groter gezondheidspotentieel dan oudere mensen: 
ze hebben nog meer jaren te leven, en hebben bovendien gemiddeld genomen een 
betere (fysieke) gezondheid. Bovendien draagt iemand die jonger is, doorgaans ook 
meer bij tot de economie, betaalt meer belastingen die dan weer gebruikt kunnen 
worden om de gezondheidszorg van anderen te betalen, en dus hebben alle mensen 
met een zorgbehoefte op indirecte wijze meer te verliezen bij ziekte die voorkomt 
bij jongere generaties.

Een tweede argumentatie kijkt niet ‘vooruit’ (i.e. naar de kosteneffectiviteit van ge-
zondheidszorg over de verschillende generaties heen), maar ‘achteruit’, naar welk 
deel van het leven jongeren en ouderen reeds ‘gekregen’ hebben, en bekijkt of deze 
verdeling van levensjaren billijk is. Er lijkt een intuïtief verschil te bestaan tussen een 
samenleving die weigert om een 28-jarige patiënt te genezen en één die een 82-ja-
rige patiënt zorg ontzegt: de jongere patiënt heeft immers nog essentiële levensfases 
te doorlopen die de oudere patiënt reeds achter zich heeft. Een billijke verdeling 
van levensjaren zou neerkomen op een ‘normale’ levensspanne voor iedereen zodat 
iedereen de kans krijgt om een ‘vol’ leven te kunnen leiden. Een vaak voorgestelde 
grens is bijvoorbeeld de gemiddelde levensverwachting. Eens die billijkheidsgrens 
overschreden wordt, wordt extra tijd ‘bonustijd’. Volgens dit argument zou het ver-
dedigbaar zijn dat we bij schaarste rekening houden met het feit of patiënten zich 
boven of onder deze zogenaamde “fair innings”-grens bevinden [45].

Een derde argumentatie is noch gebaseerd op de totale (volks)gezondheid, noch 
op billijkheid tussen de generaties, maar op voorzienigheid en het principe van de 
‘goede huisvader’ [46-48]. Wanneer deze zijn eigen geld zou moeten investeren in 
een levenslange gezondheidsverzekering dan zou hij zichzelf niet verzekeren tegen 
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elk mogelijk gezondheidsrisico op eender welke leeftijd maar hij zou een polis kiezen 
die die medische zorg voorziet die noodzakelijk is voor elke leeftijdsfase. De kansen 
die het leven biedt, zijn gebonden aan leeftijd (bvb. studeren, kinderen krijgen, een 
loopbaan uitbouwen, etc.) en gezondheid is een voorwaarde om deze kansen te 
kunnen grijpen. M.a.w. gezondheid heeft een verschillende waarde op verschillende 
leeftijden omdat deze levensfases een andere functie vervullen in ons totale levens-
project. Op oudere leeftijd zouden we voor een functioneren kiezen dat als ‘typisch’ 
voor die leeftijd wordt bezien, maar ook niet meer dan dat. Dit voorzienigheidsar-
gument herleidt het intergenerationele probleem van de prioriteitstelling tot een 
intragenerationeel probleem. Het moet aantonen dat zelfs oudere generaties redelij-
kerwijs tot de conclusie komen dat het recht op gezondheidszorg leeftijdsafhankelijk 
is, maar dat we dit vergeten omdat we het probleem te veel zien als een conflict 
tussen generaties en te weinig als een spreiding van middelen over de verschillende 
levensfases binnen een generatie.

Deze drie argumenten hebben een plausibele kern, maar ze kampen ook met ver-
schillende incoherenties en tegenwerpingen.

Het efficiëntieargument is inconsequent wanneer het enkel op het kenmerk leeftijd 
zou toegepast worden. De argumentatie gaat evenzeer op voor andere menselijke 
eigenschappen die tot een lager gezondheidspotentieel leiden: een zwakker gestel, 
een genetische tekortkoming, een ernstige handicap, etc. [49]. Zelfs tussen man-
nen en vrouwen zijn er verschillen in levensverwachting. Op basis van dergelijke 
kenmerken prioriteiten stellen lijkt ethisch onaanvaardbaar te zijn dus als leeftijd 
een relevant en geen arbitrair criterium wil zijn, dan moet het gebaseerd zijn op een 
ander argument dan louter efficiëntie. Bovendien gaat de kosteneffectiviteitslogica 
niet noodzakelijk op. Levensreddende interventies zijn allicht minder kosteneffectief 
bij oudere mensen maar voor niet-levensreddende interventies hoeft dit helemaal 
niet zo te zijn en kan het argument evengoed in het voordeel van ouderen worden 
omgebogen. Bijvoorbeeld, ouderenzorg kan kosteneffectiever zijn dan een weesge-
neesmiddel voor jonge patiënten. Bovendien wordt de economische bijdrage van 
oudere generaties onderschat. Vaak nemen ouderen belangrijke onbezoldigde taken 
op zich (bvb. zorg voor kleinkinderen, verenigingsleven, etc.) die uiteraard in reke-
ning gebracht moeten worden bij een efficiëntieberekening.

Het billijkheidsargument kampt met de volgende problemen. Ten eerste rechtvaar-
digt het enkel een kostenbegrenzing na een bepaalde leeftijd en vertelt het ons niets 
over welke prioriteiten we moeten stellen bij patiënten die onder die leeftijdsgrens 
vallen [41]. Dit roept de vraag op of een dergelijke ‘rantsoenering’ niet tekort zou 
schieten als besparingsmaatregel. Bijvoorbeeld, het zorgaanbod onder de leeftijds-
grens zal blijven groeien en duurder worden door toedoen van wetenschappelijke 
vooruitgang. De dure laatste maanden uit een mensenleven (waarin we veel medi-
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sche zorg gebruiken) kunnen evengoed onder de billijkheidsgrens vallen. Als we de 
gemiddelde levensverwachting als grens zouden stellen, dan zullen de helft van die 
end-of-life-kosten eronder vallen. Ten tweede zal het stellen van een ‘fair innings’- 
grens altijd enigszins arbitrair blijven omdat het uiteraard moeilijk (zo niet onmoge-
lijk) is om een natuurlijke limiet te stellen aan een mensenleven [50]. De levensver-
wachting (bijvoorbeeld) is een gemiddelde, en is gebaseerd op de keuzes die mensen 
hebben gemaakt inzake gezondheidsgedrag (roken, drinken, risicogedrag en zelfs 
zelfmoord). Ten derde kunnen we ons afvragen of het stellen van een leeftijdsgrens 
wel effectief zo billijk is als het argument laat uitschijnen. Is het billijk om behande-
lingen (die bijvoorbeeld voor 5 extra levensjaren zouden zorgen) wél terug te betalen 
voor mensen van 79 jaar maar niet meer voor die van 81 jaar? En kan het argument 
niet evengoed gebruikt worden om net meer te investeren in oudere generaties, nl. 
die ouderen die net onder de grens vallen? Bijvoorbeeld, als we moeten kiezen tussen 
10 extra levensjaren te schenken aan een terminale patiënt van 20 of iemand van 70, 
zouden we vanuit de billijkheidsoptiek voor de laatste kunnen kiezen omdat dit de 
enige persoon is die de mogelijkheid heeft om een ‘compleet’ leven van pakweg 80 
jaar te vervolmaken [41]. Dit lijkt toch in tegenstrijd met de initiële intuïtie.

Het voorzienigheidsargument moet rechtvaardigen waarom we ‒ als we het pro-
bleem van de betaalbaarheid van medische zorg zouden benaderen als een ‘goede 
huisvader’ ‒ enkel zouden kiezen voor essentiële zorg op oudere leeftijd. Ten eerste 
is het opnieuw maar de vraag of dit het probleem van de stijgende kosten zal oplos-
sen. Het argument mag dan wel verklaren waarom we minder zouden investeren in 
bepaalde behandelingen die op bepaalde leeftijden als een luxe kunnen beschouwd 
worden, maar over het wel of niet investeren in dure zorg die effectief een groot 
verschil maakt in de levenskwaliteit van oudere mensen, zegt het ons weinig [43]. 
En hoeveel van de huidig verschafte medische zorg voor bejaarden kunnen we im-
mers als niet-essentieel beschouwen? Ten tweede is het moeilijk om te bepalen wat 
‘leeftijdstypisch functioneren’ is, zonder hierbij impliciet rekening te houden met 
de stand van de wetenschap. Medische vooruitgang verandert ons beeld over hoe 
we op bepaalde leeftijden zouden moeten kunnen leven. Ten derde is het gebaseerd 
op een hypothetische ex ante gedachte die ex post misschien helemaal niet blijkt te 
kloppen [51]. Vanuit een abstracte positie zouden we voornamelijk in onze jongere 
zelf investeren omdat die jongere versie belangrijkere projecten heeft uit te bouwen 
dan de oudere versie. Maar die ‘belangrijkheid’ kan helemaal niet onafhankelijk 
vastgesteld worden. Misschien denken we ex post, namelijk wanneer we zelf bejaard 
zijn, helemaal anders over welke zaken belangrijk zijn in het leven.
Het voorgaande overzicht moet aantonen dat de relevantie van patiëntenleeftijd als 
basis voor prioriteitstelling onduidelijk is en verdere analyse vereist. Bovendien zou 
elk argument in de praktijk een geheel andere prioriteitsstelling impliceren. Een 
suggestie voor verder (kwalitatief ) onderzoek is dan ook te begrijpen welke argu-
mentatie nu het best aansluit bij de intuïtie van de respondenten.
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6. BESLUIT

Naarmate de kosten van gezondheidszorg verder zullen toenemen, zullen de ethi-
sche dilemma’s over het al of niet collectief financieren ervan steeds prangender wor-
den. Het is daarom van belang om tijdig beslissingsprocedures te ontwikkelen die 
ons in staat kunnen stellen om op een transparante, consequente en rechtvaardige 
basis prioriteiten te stellen. Een variabele die hierin van groot belang zal zijn, is de 
publieke opinie. In deze tekst werd stilgestaan bij de resultaten van recent onderzoek 
waaruit bleek dat de gemiddelde Belg veel belang hecht aan de leeftijd en gezond-
heidsgerelateerde levensstijl van een patiënt. Dit suggereert dat de traditionele idee 
van solidariteit in de gezondheidszorg (i.e. dat iedereen met een gelijkaardige medi-
sche nood een gelijk recht heeft op hulp), onder druk staat. De gespecialiseerde ethi-
sche literatuur over dit onderwerp staat kritisch t.o.v. het gebruik van deze 2 criteria: 
ofwel is hun fundering wankel ofwel is hun praktische bruikbaarheid beperkt. Deze 
kloof in overtuiging tussen bevolking en ethici toont aan dat meer wederzijdse inter-
actie wenselijk is en dat er nood is aan een uitgebreid maatschappelijk debat. Op die 
manier kan het algemene probleem van de betaalbaarheid verder onder de aandacht 
gebracht worden, kan er meer begrip voor complexiteit in de discussie gebracht wor-
den, en kunnen bepaalde gevoeligheden en intuïties die leven bij de bevolking aan 
de oppervlakte gebracht en in de theoretisch-ethische discussie opgenomen worden.
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