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Leidschendam, 9 augustus 1974.
Hierbij moge ik u de Structuurnota Gezondheidszorg aanbieden, welke nota in
de Troonrede werd toegezegd.
Grote bezorgdheid bestaat in ons land over het goed functioneren van de
gezondheidszorg. In de regeringsverklaring werd uitdrukking aan deze bezorgdheid gegeven en gesproken van de noodzaak van „ingrijpende hervormingen" op
dit gebied. In de voorliggende structuurnota gezondheidszorg worden de hervormingen aangegeven die noodzakelijk moeten worden geacht.
In de nota worden uitgangspunten voor deze hervormingen geformuleerd met
name wat betreft de organisatie, het functioneren en de financiering van de
gezondheidszorg, alsmede de vormgeving daarvan in de wetgeving.
De nota wil de grondslag leggen voor ruim beraad door in grote lijnen een eigen
visie te geven op de nieuwe structuur, die voor de gezondheidszorg noodzakelijk
wordt geacht. Aan de hand van de onderhavige nota en de nota Knelpunten
harmonisatie welzijnsbeleid en welzijnswetgeving, die onlangs aan de Tweede
Kamer is aangeboden, zal het mogelijk zijn te komen tot een wederzijdse afstemming van bijvoorbeeld planning en feitelijke samenhang van die voorzieningen die
daarvoor naar hun aard in aanmerking komen.
Bij het opstellen van de structuurnota is rekening gehouden met de Volksgezondheidsnota 1966, die reeds een indrukwekkende uiteenzetting heeft gegeven
van de volksgezondheid zowel organisatorisch en juridisch als kwalitatief en
kwantitatief.
Met erkentelijkheid moeten worden genoemd degenen die in heden en verleden
door hun persoonlijke inzet - als arts, verpleegkundige, bestuurder of anderszins de gezondheidszorg tot het hoge peil van vandaag hebben gebracht. Op hun werk
zal ook nu worden voortgebouwd, waarbij het er vooral om gaat het goede te
behouden van wat zij tot stand hebben gebracht en nog brengen.
Voor de voorbereiding en samenstelling van de voorliggende structuurnota
hebben velen binnen en buiten het Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne met enthousiasme hun kennis en tijd beschikbaar gesteld. De discussies
waren dikwijls boeiend en vruchtbaar. In het bijzonder moet worden genoemd de
commissie onder voorzitterschap van dr. H. Festen, die rechtstreeks voorbereidend
werk voor de structuurnota heeft verricht. De commissie werd op 10 september
1973 geïnstalleerd met de opdracht zich op zeer korte termijn te beraden „over
de mogelijkheid tot verbetering van de gezondheidszorg en het functioneren daarvan". Het rapport-Festen heeft een belangrijk aandeel gehad in de opzet en inhoud
van deze nota. Ten slotte zijn van veel betekenis bij de samenstelling van de
structuurnota geweest recente rapporten van de Centrale Raad voor de Volksgezondheidszorg. Ook van de resultaten van het „Onderzoek beheersbaarheid
gezondheidszorg" door de groep samenwerkende organisatie-adviseurs Berenschot, GITP en Bosboom en Hegener kon gebruik worden gemaakt.
Ondanks verschillen van accent bevatten alle bijdragen geen fundamentele
tegenspraken met elkaar en met wat in deze structuurnota is neergelegd.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne,
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