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voorwoord
In opdracht van het wetenschappelijk bureau van 50plus, schetsen wij in dit rapport een beeld van het Nederlandse zorgstelsel. We beogen hiermee meer inzicht te
verschaffen in de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg.
We signaleren knelpunten en doen aanbevelingen. We besteden hierbij uitvoerig
aandacht aan de zorg voor ouderen.
Ons zorgstelsel is bijzonder complex: het is een samenstel van ingewikkelde wetgeving,
regels en bekostigingsmodellen. De zorgkosten in Nederland zijn gestegen van 47
miljard euro in het jaar 2000 naar bijna 93 miljard euro in 2012. Dat is 5.500 euro
per inwoner van Nederland. Het zorgbudget vormt een steeds groter deel van de
overheidsuitgaven. De huidige regering zet daarom in op vergaande hervormingen.
Uit het dagelijks nieuws en onze gesprekken met cliënten, zorgverleners, zorgverzekeraars, ambtenaren, ouderenorganisaties en belangengroepen blijkt dat direct
betrokkenen zich ernstig zorgen maken over het hoge tempo waarin veranderingen
moeten plaatsvinden. Gevolgen blijven onduidelijk, partijen lijken niet klaar voor
nieuwe verantwoordelijkheden en regie ontbreekt, evenals een visie op ouderenvraagstukken.
De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking verandert drastisch. Van de politiek mag worden verwacht dat hierop actie wordt ondernomen. Verantwoorde zorg
behelst het bieden van beschutting aan kwetsbare ouderen, het ondersteunen van
alternatieve en levensloopbestendige woonvormen, aandacht voor preventie en tijdige signalering en het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van behandelingen.
Er zijn geen simpele oplossingen voor de uitdagingen in de zorg. Hiervoor is het
zorgstelsel te ingewikkeld en zijn de belangen te divers. Met dit wetenschappelijk
rapport verwachten wij evenwel de politiek concrete aanknopingspunten te bieden.
Ons onderzoek is gebaseerd op openbare bronnen en interviews met ouderen, belangenbehartigers en professionals in de zorg. Korte, geaccordeerde, verslagen van
deze dertig interviews vindt u aan het eind van elk hoofdstuk. Ontwikkelingen in
de zorg zijn verwerkt tot 1 maart 2014.
Wij danken iedereen die aan dit rapport heeft bijgedragen!
Ivo Timmermans & Joop Blom
Amsterdam, april 2014
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samenvatting
Hoofdstuk 1 beschijft de ontwikkeling van ons zorgstelsel. Zorg heeft te maken
met gezondheid en welbevinden en gaat over ziektes en fysieke ongemakken, maar
ook over flexibiliteit, eigen regie over het leven en behoud van de maatschappelijke
rol. Het hedendaags zorgstelsel dateert van 2006 toen de Zorgverzekeringswet
(Zvw) werd ingevoerd, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd een jaar later ingevoerd. Het
zorgstelsel bestaat daarmee uit drie pijlers.
Hoofdstuk 2 legt aan de hand van de verschillende wetten uit hoe de financiering
van het zorgstelsel in elkaar zit. De Zvw is een verplichte volksverzekering voor alle
inwoners van 18 jaar en ouder. Zorgverzekeraars moeten alle aanvragers voor het
basispakket accepteren en ze mogen geen hogere premies vragen aan ouderen of
zieken. De verzekerde kan besluiten om zich aanvullend te verzekeren, want niet
alle beschikbare zorg zit in het basispakket.

De AWBZ betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De AWBZ is een volksverzekering voor alle ingezetenen van Nederland, zij
betalen verplicht premie. In 2013 werd een inkomens- en vermogensafhankelijke
eigen bijdrage ingesteld vanwege de hoge kosten van de AWBZ-zorg.
De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het
kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij
krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Ook woningaanpassingen
en vervoer vallen onder de Wmo. Gemeenten bepalen zelf hoe ze invulling geven
aan de uitvoering van de Wmo.
Hoofdstuk 3 bespreekt de voorgenomen aanpassingen aan het zorgstelsel. Maatregelen die het kabinet in de huidige regeerperiode wil nemen zijn gericht op preventie
en het vroegsignaleren van problemen, zodat er minder instroom is in de zogenaamde
tweede lijn (ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg) en op het gepast gebruik van zorg: ‘zinnig en zuinig’.

Een voorstel van het ministerie van VWS is om verpleging en verzorging thuis vanaf
2015 onder de Zvw te brengen. Nu is dat onderdeel van de AWBZ. Het betreft een
bedrag van 3,5 miljard euro.
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Het kabinet wil alleen de zwaarste langdurige zorg nog betalen uit de AWBZ-middelen.
De Wet Langdurige Zorg (WLZ) zal vanaf 1 januari 2015 de AWBZ vervangen. De
WLZ is exclusief bedoeld voor ouderen en gehandicapten met een 24-uurs zorgbehoefte, in gevallen waarin geen enkel uitzicht is op genezing. Er komt daarmee een
hoge drempel voor toegang en een scherpe afbakening tussen de WLZ en de Wmo.
In de nieuwe Wmo wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en
regie van de oudere of gehandicapte. Vanaf 2015 gaan de gemeenten meer taken
uitvoeren die erop zijn gericht om de oudere of gehandicapte langer thuis te laten
wonen, zoals het regelen van de boodschappen of dagopvang (ondersteuning en
begeleiding). Het kabinet vindt dat gemeenten beter kunnen inspelen op lokale
omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten.
De regering wil wonen en zorg scheiden. Vanaf 2013 is dit al gefaseerd ingevoerd.
Cliënten die in 2012 geïndiceerd werden voor een licht zorgzwaartepakket (ZZP-1
en -2) hadden daarmee toegang tot een instelling. Vanaf 2013 gaf ZZP-1 en -2 alleen
nog recht op zorg thuis. Vanaf 1 januari 2014 zijn ook (nieuwe) cliënten die ZZP-3
toegekend krijgen, aangewezen op thuiszorg. Cliënten die nu een indicatie ZZP-3
(of vanaf 2016: ZZP-4) hebben en niet meer terecht kunnen in een verpleeg- of verzorgingshuis, moeten vanaf 2015 aankloppen bij het Wmo-loket van hun gemeente.
Hoofdstuk 4 gaat in op de door de overheid gefinancierde zorgkosten, de stijging
en de mogelijke oorzaken hiervan. De zorgkosten in Nederland zijn gestegen van
47 miljard euro in 2000 naar bijna 93 miljard euro in 2012. Dat is 5.500 euro per
inwoner van Nederland. Het Budgettair Kader Zorg (BKZ) omvat alle uitgaven en
ontvangsten in het kader van de Zvw en AWBZ. De bruto BKZ-uitgaven in 2014
zijn begroot op 72,9 miljard euro, de een na grootste uitgavenpost binnen de totale
rijksuitgaven (29 procent). De groei van de zorgkosten was elk jaar hoger dan de
totale economische groei en het zorgbudget nam daardoor een steeds groter aandeel van de overheidsuitgaven in beslag. In 2012 ging 15,4 procent van het bruto
binnenlands product (bbp) naar gezondheidszorg en welzijnszorg.

Technologische ontwikkelingen en intensievere behandelingen hebben ervoor gezorgd dat mensen langer zijn gaan leven. Mensen hebben dus meer kans om zorg
te gebruiken en de zorgkosten stijgen daardoor. Ziektes als obesitas, longkanker,
COPD, diabetes en depressie komen meer voor en dragen fors bij aan de zorgkosten.
De complexiteit van het zorgstelsel werkt bovendien camel noses in de hand: kleine
onschuldige regelingen die de deur openen voor grote ongewenste budgettaire gevolgen. Voorbeelden zijn het persoonsgebonden budget, de extramurale verslavingszorg
en de curatieve zorg GGZ.
Een andere oorzaak betreft de definitie van zorg: die is de laatste jaren steeds verder
opgerekt. Het gevoerde beleid lijkt in alle segmenten de hoofdoorzaak te zijn van
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volumegroei. Laag kostenbewustzijn bij de cliënt speelt ook een rol, met name in
de curatieve zorg. In het zorgstelsel gaat verder veel geld naar de eigen organisatie.
Hoofdstuk 5 behandelt de complexiteit van het zorgstelsel en de aanpak om de
kosten te beteugelen. In de curatieve zorg werd in 2005 de diagnosebehandelcombinatie (DBC) ingevoerd om prijzen voor ingrepen vast te stellen en de kosten inzichtelijk te maken. Het DBC-systeem leidde helaas niet tot eenvoud, binnen korte
tijd ontstond een kleurrijk palet met 30.000 verschillende DBCs. Vanaf 1 januari
2012 werd de DBC-systematiek aangepast door introductie van de DOT: DBC Op
weg naar Transparantie.

Het systeem voor verpleeg- en verzorgingshuizen, het zorgzwaartepakket (ZZP), is
ook complex en nodigt uit tot manipulatie. De huidige systematiek is ontwikkeld
om transparantie te vergroten en om behandelaars en patiënten prijsbewust te
maken. Dat is niet gelukt.
De zorgfinanciering kent ingewikkelde fondsconstructies zoals het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, die kampen met tekorten
van respectievelijk 1,7 miljard euro en 20,5 miljard euro (cijfers 2014).
De gereguleerde marktwerking waarin de overheid de spelregels bepaalt en de randvoorwaarden schept, werkt stroef. Het probeert gelijktijdig betere controle én vrije
marktwerking te bewerkstelligen. Dat laatste komt niet van de grond als de overheid
niet kan loslaten. In de praktijk blijkt verder dat het overlaten van de tariefbepaling
aan de vrije markt een moeizaam proces is. Het is ook maar de vraag of vrij onderhandelbare ziekenhuiszorg leidt tot minder kosten.
Om transparantie te bereiken, zouden de financieringssystemen vereenvoudigd
moeten worden. Een uitdaging is de geringe interesse die er bij de ministeries lijkt
te bestaan voor dit onderwerp. Te vaak ontbreekt ook politieke durf om zaken te
veranderen. De huidige kabinetsplannen zijn slechts aanpassingen binnen de bestaande structuren.
Hoofdstuk 6 geeft handvatten voor verbetering: ontwikkelingen die gedeeltelijk
al zijn ingezet en die leiden tot een betere kwaliteit van de zorg, een mindere vraag
naar zorg (vanwege preventie) en een efficiëntere levering van zorg.

De zorg moet transparanter. Transparantie is cruciaal voor een effectieve wijze van
toezicht en voor het meten van uitkomsten en resultaten van zorg, voorwaarden om
in de toekomst over te kunnen stappen naar outcome financiering: het financieren
van gezondheidswinst.
Op een aantal gebieden kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. Er moet meer
gedegen onderzoek komen naar de effectiviteit van behandelingen. Vaak ontbreekt
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het wetenschappelijk bewijs en voegt een interventie niets toe voor de patiënt.
Betaling van ineffectieve zorg dient te worden stopgezet.
In sommige segmenten zijn de wachtlijsten nog te lang, er is bijvoorbeeld een tekort
aan huisartsen, tandartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De langetermijn
planning van de instroom in zorgopleidingen kan verbeterd worden. De kwaliteit
van sommige opleidingen staat onder druk vanwege een tekort aan stageplaatsen
doordat veel verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten.
De snelle veranderingen in het zorgstelsel hebben veel organisaties gedwongen tot
het verbeteren van de besturing en de efficiënte van processen. Bij veel instanties zijn
er minder managementlagen en is er meer aandacht voor bijvoorbeeld ketenzorg.
Preventie krijgt ook meer aandacht. In 2013 werd het Nationaal Programma Preventie
(NPP) gelanceerd. Het Programma besteedt helaas weinig aandacht aan ouderen.
Voor (vooral) ouderen is het Deltaplan Dementie wel een belangrijk initiatief. Preventie bij ouderen gaat ook over welzijn en welbevinden, over een sociaal vangnet
dat mensen prikkels geeft en over zaken als valpreventie. Veel ouderen zijn slecht
ter been of hebben moeite met evenwicht en coördinatie. Huizen kunnen zodanig
worden ingericht dat mensen er langer en veilig in kunnen blijven wonen.
Hoofdstuk 7 zet ouderenbeleid en zeggenschap centraal. De leeftijdsopbouw van
de Nederlandse bevolking verandert in de komende decennia drastisch door de
ontgroening (minder kinderen per moeder) en de vergrijzing. De piek van vergrijzing wordt verwacht rond 2040, daarna zal de bevolkingstoename omslaan in een
bevolkingsafname.

In de discussie over de vergrijzing wordt soms vergeten dat 65-plussers een zeer
heterogene groep vormen. De ene oudere is de andere niet. Voor iedereen neemt
de hulpbehoefte toe met de jaren, maar er zijn grote individuele verschillen. Het
Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) bekijkt hoe het zorgaanbod voor ouderen beter kan worden afgestemd op individuele behoeften. In het programma zijn
ouderen actief betrokken. Veel onderdelen van het programma richten zich op het
tijdig opsporen van problemen, waarna wordt ingezet op een zorgplan en goede
afstemming en coördinatie.
Zogenaamde kwetsbare ouderen in een thuissituatie hebben ondersteuning nodig
en die komt vaak van een mantelzorger. Veel mantelzorgers zijn zelf op leeftijd en
zwaar belast. Toch vraagt het kabinet nog meer inspanningen van de mantelzorgers.
Respijtzorg krijgt meer aandacht. Dit is bedoeld voor mantelzorgers, zodat zij de
zorgtaken tijdelijk aan een ander kunnen overlaten.
Het hoofdstuk plaatst verder kanttekeningen bij de ‘eigen regie’ en vraagt aandacht
voor ouderenvraagstukken als ouderenmishandeling, multimorbiditeit en medicijnengebruik (medicijnen-APK) en het belang van goede palliatieve zorg.
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Hoofdstuk 8 richt zich op de toekomst van de zorg. De zorg behoeft innovatie.
Maar ons land heeft geen excellent klimaat wat betreft concurrentie- en innovatievermogen. De wil om onderzoek en onderwijs structureel te financieren lijkt te
ontbreken. Zo worden kansen gemist.

Technologische ontwikkelingen (ICT) bieden ongekende mogelijkheden voor de zorg.
Meer dan ooit hebben cliënten toegang tot informatie zodat ze bewuster keuzes
kunnen maken. Door e-Health, ook wel telemedicine of telecare genoemd, kunnen ze
direct communiceren met de behandelaar of via een zorgportaal met organisaties en
online communities rond ziektebeelden. Ook in de thuiszorg wordt ICT steeds vaker
ingezet en domotica, ofwel huiselijke elektronica, kunnen het zelfstandig wonen
vergemakkelijken. Ze zijn gericht op veiligheid (bewegingssensoren) maar bijvoorbeeld ook op sociale participatie (videocommunicatie, beeldschermtechnologie).
De overheid moet met een visie komen op wonen, welzijn en zorg. De komende
vijf jaar krijgen jaarlijks 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten en 800 cliënten in
de GGZ, met een lagere zorgindicatie, geen toegang meer tot intramuraal verblijf.
Aanpassingen aan het zorgvastgoed kunnen niet zo snel worden doorgevoerd, herbestemming en renovatie kosten tijd.
Verschillende partijen nemen initiatieven voor woningaanpassingen en het verzilveren van overwaarde, het liquide maken van vermogen ‘dat in stenen zit’. Ook
ontstaan er nieuwe woon-zorgconcepten. Het huidige kabinet houdt zich afzijdig,
maar de overheid zou op z’n minst een regierol moeten pakken en belemmeringen
(in bijvoorbeeld regelgeving) weg kunnen nemen. Ze zou ook meer verantwoordelijkheid kunnen nemen en investeringen op dit gebied actief kunnen stimuleren.
Hoofdstuk 9 bevat conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

Eerstelijns zorg
De eerstelijnszorg moet worden versterkt. Verdere bezuinigingen in de huisartsensector passen daar niet bij. De wijkverpleegkundige moet terugkomen en carte
blanche krijgen om over zorgverlening te beslissen, met minder rigide protocollen.
Er moet worden geïnvesteerd in goede thuiszorg. Regels van verslaglegging moeten
eenvoudiger. Er moet in het curriculum van de hulpverlener aandacht komen voor
nieuwe vaardigheden, zoals het denken in gezondheidswinst. In de beroepsopleidingen
moet voldoende aandacht zijn voor anticiperen, proactief handelen, regievoering
en bedrijfsvoering.
Tweedelijns zorg
Toezicht en bestuur van zorginstellingen kan worden verbeterd. Informatiestromen
moeten worden versneld zodat beter kan worden gemanaged op behandelingsresultaat. Wetenschappelijk onderzoek naar ketenzorg en efficiëntie van zorgprocessen
moet worden gestimuleerd. In de opleidingen van de zorgberoepen moet kennis
over kosten en financiën meer plek krijgen. Behandelaren moeten het nut van een
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behandeling vaker ter discussie stellen. Palliatieve zorg moet een prominentere
plaats krijgen in de dagelijkse praktijk en in de opleiding.
Langdurige zorg
Het kabinet moet het tempo van de veranderingen verlagen. Cliënten met ZZP-4
hebben beschutting nodig van het collectief wonen, de overgang van deze cliënten
naar de thuissituatie moet absoluut worden voorkomen. Afbouw van de capaciteit
van verzorgings- en verpleeghuizen zal binnen enkele jaren leiden tot extra kosten
wanneer de behoefte aan seniorenvoorzieningen weer toeneemt door vergrijzing.
Er moet betere zorg en begeleiding komen voor de mantelzorger, bijvoorbeeld door
meer voorzieningen voor respijtzorg.
Maatschappelijke ondersteuning
De introductie van de nieuwe Wmo-wet moet worden uitgesteld tot 2016 zodat de
gemeenten zich beter kunnen voorbereiden op de nieuwe zorgtaken. De gemeenten
krijgen per 2015 al de nieuwe Jeugdzorg en de GGZ. Er moeten heldere richtlijnen
komen en afspraken over besteding en verantwoording. Om continuïteit van zorg te
waarborgen en frictiekosten te beperken zou het idee van verplichte winkelnering
goed zijn. Zo kan huidige zorg verantwoord worden afgebouwd als dat nodig is.
Financiën
De systematiek voor vergoedingen moet worden verbeterd omdat die nu leidt tot
hogere kosten en een gebrek aan flexibiliteit. De instrumenten voor sturing zijn
te divers. Zorgverleners zijn teveel tijd kwijt met het registeren van gegevens. De
administratieve last moet worden verminderd. Transparantie is nodig om tot beter
kostenbewustzijn te komen. Kennis van kosten moet een vast onderdeel zijn van
de opleiding van zorgverleners. Er moet een herbezinning komen op gereguleerde
marktwerking. Die sturingsfilosofie leidt tot veel belemmeringen en mogelijk tot
mindere zorgkwaliteit. Het financiële tekort van het AFBZ-fonds mag niet worden
afgewenteld op de burger door verhoging van premies of het eigen risico. Er moet
op andere manieren worden bezuinigd.
Kwaliteit en preventie
Preventie en denken in gezondheidswinst moeten meer prioriteit krijgen in de
praktijk en in de opleiding van de zorgverlener. Daarvoor is het belangrijk dat er
wetenschappelijk onderzoek komt naar het voorkomen van ziekten en vroegsignalering van symptomen. Initiatieven als het Nationale Platform Ouderenzorg (NPO),
gericht op individuele en kleinschalige zorg met zeggenschap en regie van de oudere,
moeten worden aangemoedigd. Het systeem moet flexibel genoeg zijn zodat de
zorgverlener gepaste zorg kan aanbieden die leidt tot gezondheidswinst. Financiële
belemmeringen voor maatwerk moeten worden weggenomen.
Scholing
De overheid moet meer middelen ter beschikking stellen om het voor zorginstellingen
aantrekkelijk te maken om stagiaires aan te nemen. Wettelijke exameneisen voor
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studenten moeten realistischer zijn en aansluiten bij de praktijk. ROC-opleidingen
moeten de mogelijkheid krijgen om studenten niet toe te laten als zij die niet geschikt
achten. In beroepsopleidingen moeten kosten en efficiëntie en preventie meer aan
bod komen. Zorg en welzijn zijn in de praktijk steeds meer vervlochten en dat moet
worden vertaald naar nieuwe vaardigheden en kennis in de opleidingen.
Ouderenbeleid
Elke 65-plusser die in een ziekenhuis wordt opgenomen, dient te worden gezien
door een klinisch geriater. De richtlijnen voor de medicijnen-APK worden in de
praktijk slecht nageleefd. Dat moet veranderen door betere afspraken, bijvoorbeeld
over regie en vergoeding. Zeer weinig artsen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg.
De opleidingscapaciteit moet worden vergroot. Palliatieve zorg moet onderdeel zijn
van scholing van artsen en verpleegkundigen. Meer onderzoek is gewenst om de
gevolgen van veroudering te bestuderen. Gedegen wetenschappelijk onderzoek is
vaak een zaak van de lange adem. Soms kunnen relevante conclusies pas na vele jaren
worden getrokken. Er moet structurele financiering komen zodat meer continuïteit
is gegarandeerd.
Wonen en zorg
Wonen, zorg en pensioen zijn onderwerpen die steeds meer worden vervlochten.
De overheid moet met een integrale visie komen op de drie beleidsterreinen. Dat
vergt regie, coördinatie en een blik op de toekomst. Er moet worden onderzocht
hoe pensioenvermogen kan worden opgebouwd zodat dit gemakkelijker liquide kan
worden gemaakt, bijvoorbeeld voor woningaanpassingen of oplopende zorgkosten.
Er is een grote behoefte aan seniorenwoningen, in de particuliere en de sociale
sector. Hiervoor moet de overheid een coördinerend plan maken. Dit heeft ook een
positieve uitwerking op de economie en de bouwsector.
Innovatie en technologie
De overheid moet innovatief onderzoek ondersteunen en meer investeren in wetenschappelijke opleidingen en in mogelijkheden voor startende ondernemingen
op het gebied van (technologie in de) zorg. Hier ligt niet alleen een taak voor het
ministerie van VWS maar ook voor de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst.
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 DE ONTWIKKELING VAN HET NEDERLANDSE ZORGSTELSEL

hoofdstuk 1
De ontwikkeling van het

Nederlandse zorgstelsel

De Nederlandse overheid streeft naar een zorgstelsel waarbij iedereen toegang
heeft tot noodzakelijke, kwalitatief goede medische zorg. Uitgangspunten van het
hedendaags beleid zijn universele toegang, solidariteit in de lastenverdeling en
duurzaamheid van het systeem.[1] In dit visiedocument komen organisatie, beheer
en financiering van het zorgstelsel aan de orde. Dit eerste hoofdstuk beschrijft de
ontwikkeling van ons zorgstelsel. Kennis hiervan is noodzakelijk om het huidig
stelsel te doorgronden. Allereerst wordt het begrip zorg toegelicht.

1.1 HET BEGRIP ZORG
Zorg heeft te maken met gezondheid en welbevinden. De Adviescommissie Innovatie
Zorgberoepen en Opleidingen van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geeft
een hedendaagse definitie van het woord gezondheid:[2]
‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren,
in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezond zijn
betekent zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans
weten te handhaven of te hervinden zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk.’

[1]

Ministerie van VWS (2011) [http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/04/21/ziektekosteverzekering-in-nederland.html]

[2]

Focusgroepbijeenkomst, Eindhoven (5 november 2013)
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Deze definitie heeft betrekking op het algehele welbevinden van mensen en gaat
verder dan de somatische gezondheidszorg, met louter aandacht voor ziektes en
fysieke ongemakken. In die zin komt het overeen met de beginselverklaring van de
Wereldgezondheidsorganisatie.[3] Maar de definitie van de Adviescommissie reikt
verder: flexibiliteit, eigen regie over het leven en behoud van de maatschappelijk rol
worden van groot belang geacht.
De betekenis van het woord zorg in de Nederlandse taal wordt door Van Dale gegeven:
‘liefderijke bezorgdheid; bewaking, verzorging; bemoeienis.’ Dit impliceert dat iets
wordt gedaan voor iemand die hulp of aandacht nodig heeft. Een veelomvattende
beschrijving van de zorgsector vinden we op de website van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS):[4]
‘De zorgsector wordt al naar gelang de behoefte op verschillende manieren afgebakend. De kern van de zorgsector bestaat uit alle aanbieders van zorg gericht op
genezing of langdurige verzorging en verpleging ... Daarnaast vallen ook sectoren als
de jeugdzorg, kinderopvang, internaten (waaronder asielzoekerscentra), sociaal cultureel werk, welzijn ouderen, maatschappelijke opvang en ARBO-zorg onder de zorg.’
In het vervolg gaan we uit van deze brede interpretaties van gezondheid en zorg.

1.2 DE GESCHIEDENIS VAN DE ZORG
Aan het eind van de middeleeuwen veroorzaakten ziektes en oorlogen de migratie
van grote groepen armen. In de zoektocht naar zorg trokken zij van plaats tot plaats.
Socioloog Abram de Swaan beschrijft het aldus: ‘De onheilsprofetieën vervulden
zichzelf: als ergens horden uitgehongerde en zieke mensen op weg gingen, trokken ze
naar die plaatsen die als gastvrij bekend stonden en eenmaal aangekomen liepen ze
het charitatieve stelsel dat hen juist had aangetrokken onder de voet … Het simpele
feit dat de armen op drift raakten, op zoek naar betere plaatsen, was voldoende om
die betere plaatsen teniet te doen. Zo ging het telkens opnieuw.’
De overheid trachtte voor regionale stabiliteit te zorgen door te bepalen dat elke
stad voor haar eigen armen moest zorgen.[5] Er kwamen gewestelijke afspraken
over vestigingsvoorwaarden en onderhoud van de armen waarin het systeem van

[3]

De beginselverklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) geeft de volgende definitie
van health: ‘Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or
infirmity.’ Het verkrijgen van de hoogst haalbare standaard van health is een fundamenteel recht van elk mens, aldus de WHO.
(International Health Conference, New York 1946)

[4]

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/faq/specifiek/faq-zorgsector.htm

[5]

Het principe van voor de eigen armen zorgen bestond al aan het begin van de zeventiende eeuw in Engeland waar de
Elisabethaanse armenwetten de armenzorg over het gehele land uniformeerden. Elke parochie was verplicht om voor de eigen
armen te zorgen en vreemde armen konden naar hun parochie van herkomst worden teruggestuurd. (Van Leeuwen)
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borgbrieven een cruciale rol speelde.[6] Feitelijk was armenzorg in welvarende steden (Amsterdam, Den Bosch, Leiden) en gewesten (Friesland) goed georganiseerd.
Particulieren en armenzorginstellingen stelden kapitaal beschikbaar en de rente van
dit kapitaal was voldoende om alle uitgaven te bekostigen. Dit gaf ook de nodige
continuïteit in de zorgverlening.[7]
De echte aanzet tot overheidsbemoeienis ontstond tijdens de periode van de Bataafse Republiek (1795-1806). De verantwoordelijkheid voor volksgezondheid en
armenzorg werd vastgelegd in de eerste Grondwet (Staatsregeling voor het Bataafsche
Volk, 1798) en het ministerie van Binnenlandse Zaken werd hiermee belast. In 1804
kondigde de Bataafse Republiek de Verordening omtrent het Geneeskundig Onderzoek
en Toevoorzigt af en voor het eerst hield de staat toezicht. De verordening van 1804
wordt daarom ook wel gezien als het vertrekpunt van de nationale volksgezondheid.[8]
Aanvankelijk kwam er weinig terecht van het beoogde toezicht op de volksgezondheid.
‘Ondanks de invoering van departementale en plaatselijke toezichtcommissies zijn de
gemeenten de belangrijkste partij om de volksgezondheid te verbeteren. Maar de wet
voorzag niet in een actieve taak van gemeenten. Die doen dan ook niets … Intussen
worden de wantoestanden steeds groter. Mede door de Industriële Revolutie neemt
de bevolking in de negentiende eeuw snel toe en worden de steden steeds voller en
smeriger: armoede, vervuilde, donkere en vochtige eenkamerwoningen, slechte
persoonlijke hygiëne, vuilnisophopingen, stank. Het drinkwater is van rioolkwaliteit
met als gevolg dat er grote cholera-epidemieën uitbreken. Ook ziekten als pokken,
tyfus, difterie, tuberculose, kinkhoest en mazelen eisen elk jaar veel slachtoffers.’[9]
De grondwetsherziening van 1848 vormde de basis voor de Eerste Armenwet van
1854. Hiermee kregen hulpbehoevenden die niet tot een kerkelijk genootschap behoorden het recht op bedeling (i.e. uitreiking van aalmoezen) door de gemeente. ‘De
regering komt in 1865 met uitgebreidere toezichtswetten en de gemeenten nemen
langzaam hun rol in de volksgezondheid op. Amsterdam loopt daarbij voorop. Gemeentelijke gezondheidsdiensten worden ingesteld en particulier initiatief leidt tot
de oprichting van kruisverenigingen, ziekenfondsen, ziekenhuizen en inrichtingen

[6]

Van Leeuwen beschrijft het systeem van borgbrieven: ‘Een borgbrief is een belofte van een persoon of een instantie om te
betalen voor de armenzorg van met name genoemde personen als deze binnen een bepaald aantal jaren tot onderstand
vervielen. Meestal ging het om een verklaring, ofwel borgstelling, die een stadsbestuur of een stedelijke armenzorginstelling
meegaf aan een inwoner als deze uit de betreffende stad vertrok.’

[7]

Friesland liep door de bestuurlijke centralisatie en vroege invoering van het humanistisch hervormingsprogramma voor op
andere gewesten. In Friesland bemoeiden de Staten zich al in de zeventiende eeuw met de armenzorg, bijvoorbeeld door
provinciale wetgeving (bedelverbod), beheer van kloostergoederen en voorschriften over uitkeringen. De instellingen voor de
armenzorg (stadsarmvoogdij, gereformeerde diaconie, wees- en gasthuizen) droegen in elke stad een sterk lokaal karakter.
(Spaans)

[8]

De oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was bestuurlijk inefficiënt vanwege haar decentrale model en de soevereiniteit van de afzonderlijke provincies. De Bataafse Republiek (vanaf 1801: het Bataafs Gemenebest) maakte een overgang
naar een meer gecentraliseerde regering mogelijk, met politieke en bestuurlijke hervormingen.

[9]

http://www.gahetna.nl/actueel/nieuws/2004/staatstoezicht-volksgezondheid
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Aanleg waterleiding Goirkestraat Tilburg, rond 1900 (www.historietilburg.nl)

… Aan het eind van de negentiende eeuw gaat men over tot de aanleg van waterleidingen, rioleringen en modernere technieken van voedselbereiding.’[10]
De invoering van de Gezondheidswet en de Woningwet in 1901 en de Armenwet in
1912 leidde tot verdere verbetering van de gezondheidssituatie. ‘Door het aanbrengen van kaders en het uitoefenen van toezicht speelt de Rijksoverheid een rol van
onschatbare waarde voor de volksgezondheid.’[11]
Vanaf 1900 ontstond een duidelijke scheiding in de ontwikkeling van de curatieve
zorg en van de langdurige zorg.

1.2.1 De curatieve zorg tot 2006
Tot de Tweede Wereldoorlog was de verzekering van ziektekosten ondergebracht bij
een aantal kleine ziekenfondsen en particuliere verzekeraars. Aanvankelijk waren
weinig mensen verzekerd. In de jaren dertig was er een maatschappelijke discussie
over verplichte deelneming van werknemers aan een ziekenfonds maar er was geen

[10] http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/organisatie/geschiedenis[2]
[11] Zie voetnoot 9
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politieke meerderheid voor een wettelijk geregelde ziekenfondsverzekering.[12] In de
meeste andere landen van Europa was dit rond 1900 al wel het geval, veelal gebaseerd
op het zogenaamde ´Bismarckiaanse model´.[13]
In 1940 was ruim 45 procent van de Nederlandse bevolking verzekerd bij een van
de 658 ziekenfondsen.[14] De Duitse bezetting werkte als katalysator voor de totstandkoming van het Ziekenfondsbesluit en de tegengestelde politieke opvattingen
verdwenen snel. Vonk omschrijft het aldus: ‘Uiteindelijk was het Ziekenfondsbesluit
een compromisregeling die recht deed aan zowel de Duitse als Nederlandse belangen
en wensen. Het compromiskarakter van de regeling vormde de belangrijkste reden
voor de handhaving van het Ziekenfondsbesluit na de Tweede Wereldoorlog. De
nationaalsocialistische bezettingsmaatregel paste met enige aanpassing naadloos
in de sociale politiek van de rooms-rode coalitie.’
Het Ziekenfondsbesluit van 1941 bleef tot 2006 de kern van het Nederlandse
stelsel van sociale zorgverzekeringen. Het belangrijkste kenmerk was dat iedere
werknemer in loondienst met een jaarsalaris tot 3.000 gulden (1.360 euro) mocht
deelnemen aan een ziekenfonds. Er was geen verplichting om mee te doen maar het
ziekenfonds had een acceptatieplicht jegens de werknemer en zijn gezin. Werkgever
en werknemer betaalden ieder een deel van de premie. Het ziekenfonds werd de
facto een uitvoeringsorgaan. De premie en het verzekerde pakket werden door de
overheid vastgesteld.[15] Een herziening van het Ziekenfondsbesluit kwam in 1964
met het wetsontwerp Ziekenfondswet maar dat bracht weinig nieuws. De verplichte
verzekering voor werkenden kreeg een publiekrechtelijk karakter en er kwam een
regeling voor samenstelling van de Ziekenfondsraad.[16]
In 1959 werd het vangnet voor de zorgverzekering uitgebreid met de Bejaardenverzekering. Deze verzekering was bedoeld voor 65-plussers. Zij konden deelnemen tegen
een aanmerkelijk lagere premie, soms zelfs tot een kwart van de geschatte kosten
[12] Afgezien van trage politieke besluitvorming was er ook een hooglopend conflict ontstaan tussen de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst (NMG) en de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen,
de koepelorganisatie van onderling beheerde ziekenfondsen.
[13] ‘Als onderdeel van een breder pakket aan sociale wetgeving had de Duitse Rijkskanselier Otto von Bismarck in 1883 een
verplichte sociale ziektekostenverzekering ingevoerd. Iedere Duitse arbeider in de industrie, mijnbouw of ambachtsnijverheid
met een inkomen onder een bepaalde welstandsgrens was verplicht zich voor medische zorg, loonderving en begrafeniskosten
te verzekeren bij een beroeps- of bedrijfstakziekenfonds. Alle overige werknemers konden op vrijwillige basis toetreden tot
een gemeentelijk of regionaal ziekenfonds. De premie voor deze verzekering, waarvan de werkgever een derde deel betaalde,
werd vastgesteld op een percentage van het loon.’ (Vonk, p5)
[14] ‘Het grootste deel van deze groep was verzekerd bij een Maatschappijfonds, een ziekenfonds beheerd door de Nederlandsche
Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst (NMG). Daarnaast konden ook de onderlinge beheerde ziekenfondsen en de
commerciële ziekenfondsen op aanzienlijke marktaandelen bogen. De katholieke ziekenfondsen ontwikkelden zich langzamer.’
(Vonk, p5)
[15] Vonk merkt op dat dit een schoolvoorbeeld van toepassing van het subsidiariteitsbeginsel is. ‘De uitvoering van de sociale
ziektekostenverzekering lag bij private instellingen: de ziekenfondsen. De Ziekenfondsraad nam als raad van belanghebbenden
- waaronder artsen en ziekenfondsen - de controlerende, regulerende en beherende functie van de staat over.’
[16] http://www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl/bronarchief/canon/1964.html
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per verzekerde. De ontstane tekorten werden aangevuld door de Centrale Kas van
de verplichte verzekering en door de overheid. In de jaren zeventig zaten circa één
miljoen 65-plussers in het systeem en de rijksbijdragen liepen daardoor sterk op.
De constructie bleek financieel onhoudbaar.[17]
Er kwamen politieke hervormingsinitiatieven. Staatssecretaris Jo Hendriks bracht
in 1974 de Structuurnota Gezondheidszorg uit in een poging om de gezondheidszorg
onder controle van de overheid te krijgen. Hij stelde voor de gezondheidszorg te
herstructureren in regionale zorgstelsels, met de huisarts en gezondheidscentra als
eerste lijn, en de specialistische zorg en andere verwijshulp in de tweede lijn. In zijn
visie mocht er per regio maar één ziekenfonds actief zijn, hetgeen tot gevolg had
dat veel ziekenfondsen fuseerden.[18] Zijn beleid resulteerde in twee wetsontwerpen
die bedoeld waren om de ontwikkeling van tarieven in de hand te houden: de Wet
Voorzieningen Gezondheidszorg en de Wet Tarieven Gezondheidszorg.[19]
Met de aanstelling van CDA-er Elco Brinkman als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) in het Kabinet Lubbers-I en -II waaide er begin jaren tachtig
een nieuwe wind. Brinkman probeerde het confessionele denken over zorgzaamheid
en het moderne denken over de markt te combineren en lanceerde de nieuwe term
zorgzame samenleving.[20] De Commissie Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg onder leiding van voormalig Philips-topman Wisse Dekker werkte dit
concept uit in het rapport Bereidheid tot Verandering. Daarmee werd duidelijk ingezet
op een strategie van decentralisatie en gereguleerde concurrentie.[21]
De invoering van de kleine stelselwijziging in 1986 leidde tot een nieuw zorgverzekeringsstelsel. Er kwam een scheiding tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden,
met gevolgen voor 65-plussers. De bejaardenverzekering werd ondergebracht bij
de particuliere verzekeraars maar die waren hier in het geheel niet op voorbereid.
‘In de wereld van de particuliere zorgverzekeraars was de concurrentie groot, er
waren premies voor verschillende leeftijdsgroepen, acceptatie was afhankelijk van
de gezondheidstoestand en sommige ziektekostenverzekeraars hadden zelfs in hun

[17] http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenfonds_(Nederland)
[18] http://www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl/bronarchief/canon/1974.html
[19] De Wet Voorzieningen Gezondheidszorg werd in 1996 ingetrokken. De voorziening werd nooit helemaal van kracht en leidde
een slapend bestaan. De Wet Tarieven Gezondheidszorg verviel per 1 oktober 2006 als gevolg van de introductie van de
Zorgverzekeringswet.
[20] http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details.php?cps=43
[21] Op http://www.studentenzorg.org/kennisbank/de-geschiedenis-van-de-zorgverzekering/ staat: ‘Onder de noemer Bereidheid
tot Verandering doet de commissie Dekker een voorstel voor een basisverzekering waarin 85 procent van de bestaande
voorzieningen worden ondergebracht. Staatssecretaris Simons borduurt door op deze voorstellen en komt in 1989 met de
nota ‘Werken aan Zorgvernieuwing’ … begin jaren negentig mislukt ook deze poging om een basisverzekering in het leven
te roepen.’ Hierbij moet worden aangetekend dat het veld niet aan de plannen mee wilde werken. Zo stelden bijvoorbeeld
particuliere verzekeraars Ohra en Zilveren Kruis nieuwe landelijke ziekenfondsen in. (Blom, p11)
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voorwaarden staan dat bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar de verzekering
automatisch werd geroyeerd’, aldus Joop Blom (2012).
Deze misstanden zorgden ervoor dat de particuliere verzekeringssector weer snel
aan banden werd gelegd. De overheid stelde als noodmaatregel de standaardpakketpolis in voor ouderen, chronisch zieken en studenten. De standaardpakketpolis
was dus de particuliere ziektekostenverzekering voor mensen die om verschillende
redenen niet werden toegelaten tot de ziekenfondsverzekering. Tevens bepaalde de
overheid jaarlijks de inhoud van de dekking (gelijk aan het ziekenfondspakket) en
de hoogte van de premie. Omdat de premie niet kostendekkend was, moest er een
compensatieregeling komen. Er volgde een ingewikkelde constructie. ‘De zorgverzekeraars konden het tekort declareren bij een centraal fonds dat weer werd gevoed
door een jaarlijks door de overheid vastgestelde opslag op de premie voor 65-minners (Omslagregeling Wet Toegang Ziektekostenverzekering, WTZ-omslag). Die
moesten de particuliere zorgverzekeraars incasseren. Daarnaast moesten particulier
verzekerden (ook 65-plussers met een standaardpakketpolis) ook nog een bijdrage
betalen omdat er relatief meer ouderen in het ziekenfonds waren opgenomen dan
in de standaardpakketpolis, de zogenaamde MOOZ-heffing (Medefinanciering
Oververtegenwoordiging Ouderen in de Ziekenfondsverzekering). Zo werd het
solidariteitsprincipe inhoud gegeven.’ (Blom 2012)[22]
De vernieuwende aanpak van Brinkman leidde niet tot betere bestuurbaarheid en
beheersbaarheid van het zorgstelsel. De marktlogica resulteerde in een toename van
verantwoordingsbureaucratie, omdat veel hulp- en dienstverleningstijd verloren ging
met invoeren van gegevens. Kernachtig samengevat: ‘Anno 1999 blijkt de overheid
nog allerminst terughoudend en van marktwerking in de gezondheidszorg is nog
nauwelijks sprake’. (Van der Grinten)
De verstrengeling van overheid en vrije markt bleef complex. Pas in 2006 werd de
oorspronkelijke Ziekenfondswet uit 1964 omgebouwd naar de Zorgverzekeringswet.
Dit leidde tot een universele basisverzekering voor alle Nederlanders die wordt
uitgevoerd door private zorgverzekeraars.

1.2.2 De langdurige zorg tot 2006
De ontwikkeling van de langdurige zorg voltrok zich in de twintigste eeuw op geheel
andere wijze. De zorg voor armen, chronisch zieken en ouderen werd tot de zestiger
jaren vooral ter hand genomen door particuliere organisaties en kruisverenigingen,
veelal vanuit een verzuilde levensbeschouwing.

[22] De WTZ-omslagregeling en de MOOZ-heffing zijn afgeschaft bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006.
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Na de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1957 kwam de overheidsbemoeienis op gang. Op initiatief van minister van Maatschappelijk Werk Marga
Klompé werd in 1963 de Wet op de Bejaardenoorden ingesteld die regels bevatte over
de bouw en exploitatie van bejaardenoorden en over de procedure voor opneming
in een bejaardenoord.[23]
In 1968 trad de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in werking. Het doel
was om alle Nederlanders te verzekeren tegen zware medische risico’s, bijvoorbeeld
bij chronische aandoeningen die niet onder de reguliere verzekeringen vallen en
op individuele basis onbetaalbaar zijn.[24] Het wetsvoorstel wilde een integrale
voorziening voor gehandicapten en chronisch zieken realiseren maar dat idee werd
snel aangepast. ‘Onder druk van het maatschappelijke middenveld werd het oorspronkelijke doel omgebogen en zou de wet zich in eerste aanleg moeten richten op
langdurige intramurale zorg: ziekenhuiszorg voor zover die langer duurt dan een jaar
en verzorging, verpleging en behandeling in verpleeginrichtingen. Het was verder
de bedoeling andere categorieën bij ministeriële regeling aan te wijzen en onder
de werkingssfeer van de nieuwe wet te brengen, zoals zwakzinningeninrichtingen,
inrichtingen voor gebrekkigen en dergelijke.’ (SER rapport 2008, p139)
Er werden talrijke voorzieningen gebouwd zoals gezinsvervangende tehuizen en
dagverblijven, en bestaande inrichtingen werden gesaneerd om kwalitatief goede
zorgverlening te geven. Kruiswerk en regionale instellingen voor ambulante geestelijke
gezondheidszorg (RIAGG) werden toegevoegd en geleidelijk aan werd de AWBZ een
vergaarbak voor de meest uiteenlopende regelingen. De uitgaven stegen in de jaren
negentig zodanig dat de overheid gedwongen was om maatregelen te nemen ter
beheersing van de kosten. Er kwamen nieuwe regels om de cliënt meer keuzevrijheid
te geven, zoals het persoonsgebonden budget (pgb); een maatregel om de druk op de
intramurale capaciteit en de kosten te verminderen. Zogenaamde zorgzwaarte-financiering werd ingevoerd om het zorgaanbod beter af te stemmen met de behoefte
van de cliënt. Bovendien werden geneesmiddelen, hulpmiddelen en revalidatiezorg
onder het Kabinet Kok-I weer teruggeleid naar de toenmalige Ziekenfondswet en
de particuliere verzekeringen. (SER rapport, p141)[25]
De uitvoering van de AWBZ, met alle bijbehorende administratieve en financiële
werkzaamheden, werd aanvankelijk gedaan door de provincies in samenwerking met
de ziekenfondsen. Vanaf 1997 werd dit ondergebracht in de zogenaamde zorgkantoren die verbonden waren aan de grootste zorgverzekeraar in de regio. Blom (2012)

[23] http://www.parlement.com/id/vg09ll2atbta/m_a_m_marga_klompe
[24] ‘Voor de financiële grondslag koos de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor een voorziening die
het karakter heeft van een sociale verzekering en wel in de vorm van een volksverzekering. Op die wijze kon de solidariteitsgrondslag van de voorziening tot uitdrukking worden gebracht.’ (SER rapport 2008, p139-141)
[25] http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_han/details.php?cps=17
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omschrijft het als volgt: ‘De zorgkantoren hadden geen eigen juridische status maar
de zorgverzekeraar leverde het personeel voor het aan hen aangewezen kantoor.
De zorgverzekeraars hadden met dit beleid voor ogen dat dit meer mogelijkheden
gaf om te zijnertijd de AWBZ uit te voeren als een verlengstuk van de individuele
zorgverzekering.’[26]
De discussie over de inhoud van het verstrekkingenpakket van de AWBZ is gaande
vanaf de invoering van de AWBZ tot op heden. Vaak werd de AWBZ aangepast aan
maatschappelijke trends; sommige voorzieningen verdwenen na verloop van tijd,
terwijl andere juist werden toegevoegd. Eind tachtiger jaren werden farmaceutische
zorg en hulpmiddelenzorg toegevoegd.[27] De gehandicaptenzorg splitste vervolgens
af door de introductie van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) in 1994.[28] En
de Overgangswet Verzorgingshuizen (1997) ging weer de tegengestelde richting. Die
wet verving de Wet Bejaardenoorden en deze zaken kwamen weer onder de AWBZ.
Nog steeds valt een kleurrijk palet van verstrekkingen onder de AWBZ-regeling.
Een recente brochure van het ministerie van VWS noemt de huidige hoofdzaken.
(VWS 2011, p8) ‘Samengevat gaat het om zaken als thuiszorg (uitgezonderd huishoudelijke zorg), verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke
gezondheidszorg. De AWBZ is een volksverzekering. Alle inwoners van Nederland
zijn verplicht om erin deel te nemen.’

1.3 DE INTRODUCTIE VAN EEN NIEUW ZORGSTELSEL
Intussen vonden binnen de wereld van zorgverzekeraars belangrijke ontwikkelingen
plaats die het mogelijk maakten om het systeem te vernieuwen. Het overheidsbeleid leidde tot een fusiestroom tussen ziekenfondsen en commerciële verzekeraars.
Dat resulteerde in één brancheorganisatie van ziekenfondsen en zorgverzekeraars
en, in 1996, tot de oprichting van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).[29] Daarnaast
kwam in 2000 de Sociaal-Economische Raad met het rapport Naar een gezond stelsel
van ziektekostenverzekeringen. De Raad stelde vast dat het huidige stelsel niet goed
bestand was tegen toekomstige ontwikkelingen. Ook, zo concludeerde de Raad, ‘…
kan het stelsel in het licht van de vergrijzing niet genoeg solidariteit organiseren.’
(SER rapport 2000, p5)

[26] Nederland telt momenteel 32 zorgkantoren en per regio is één zorgverzekeraar aangewezen als zorgkantoor. Dat zorgkantoor
werkt voor alle verzekerden in die regio, ongeacht waar de ziektekostenverzekering is afgesloten. Het zorgkantoor stemt
aanbod af op vraag en zorgt voor de contractering bij de zorgaanbieders. Zie: https://www.zn.nl/branche/zorgkantoren
[27] Het onderbrengen van farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg onder de AWBZ pastte in het toenmalig beleidsvoornemen
om één basisverzekering in te voeren. (Van der Veen, p8)
[28] Staatssecretaris Erica Terpstra (VVD) was de drijvende kracht achter de Wet Voorzieningen Gehandicaptenzorg (WVG). De wet
legde vast welke voorzieningen door gemeenten moesten worden geregeld. De WVG richtte zich op vervoer, rolstoelen en
woningaanpassingen.
[29] ‘De weg komt dus vrij voor een nieuwe opzet van de uitvoering van de financiering van de gezondheidszorg zoals in de
voorgaande jaren al was gepland.’ (Blom)
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Het was duidelijk dat het zorgverzekeringsstelsel toe was aan vernieuwing. Oplopende zorgkosten, lange wachtlijsten, personeeltekorten en verschraling van de
zorg vroegen om snelle modernisering. In 2006 introduceerde minister van VWS
Hans Hoogervorst (Kabinetten Balkenende-II en -III) het huidige zorgstelsel. De
SER adviseerde een algemene verzekering curatieve zorg (ofwel: een algemene
zorgverzekering) in te voeren waarvoor iedereen verplicht was zich te verzekeren.
Verder luidde het advies: ‘Bij de financiering van de algemene zorgverzekering moet
sprake zijn van inkomenssolidariteit (tussen hoge en lage inkomens) én risicosolidariteit (tussen jong en oud, gezond en minder gezond). De raad stelt voor de
AWBZ als volksverzekering te handhaven, maar deze meer toe te spitsen op zware
medische risico’s en langdurige zorgverlening. Verder adviseert hij geleidelijk en
zorgvuldig over te stappen van de huidige aanbod-, prijs- en budgetbeheersing naar
vraagsturing, concurrentie en marktwerking.’ (SER rapport 2000, p6)
Na de nodige discussies in het parlement werd in 2005 de Zorgverzekeringswet (Zvw)
aangenomen en daarna de Invoerings- en Aanpassingswet Zvw. De Zvw trad op 1
januari 2006 in werking, naast de AWBZ. De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) werd een jaar later ingevoerd. Het huidige zorgstelsel bestaat daarmee uit
drie pijlers. [Tabel 1.1]
Pijler

Sinds

Doel

Betreft

Financiering

Zvw

2006

Herstel

Curatieve zorg: huisartsen,
specialisten, ziekenhuizen,
geneesmiddelen etc.

Via de zorgverzeke
raars en (commerciële) aanvullende
particuliere
verzekeringen

AWBZ

1968

Langdurige
zorg

Verpleging en verzorging thuis
(geen huishoudelijke hulp),
verpleeghuiszorg, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg,
geestelijke gezondheidszorg

Via de AWBZ
(volksverzekering)

Wmo

2007

Thuis
wonen

Huishoudelijke zorg (onderdeel
van thuiszorg), welzijnsvoorzieningen, woningaanpassingen

Via de gemeente
(rijksbijdrage via
gemeentefonds)

Tabel 1.1 Indeling van het zorgverzekeringstelsel

Prijsconcurrentie tussen zorgverzekeraars moest een van de hoekstenen worden
van de verplichte basisverzekering. Aanbodregulering werd ondergeschikt gemaakt
aan scherpe zorginkoop, dus aan de marktwerking. De veranderingen hadden in
meerdere opzichten gevolgen. Vanaf 2006 waren álle Nederlanders verplicht zich te
verzekeren, ook de werknemers in loondienst. En er kwam een plicht tot acceptatie
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en onopzegbaarheid voor de zorgverzekeraars. Blom legt uit: ‘Dit paste wel bij de
uitgangspunten van het ziekenfonds maar niet bij die van de particuliere verzekeraars. Dit is ook een van de redenen waarom de commerciële verzekeraars hun
portefeuilles overdroegen aan onderlinge verzekeraars, die weer samengingen met
ziekenfondsen. Uiteindelijk zijn er nu vier grote zorgverzekeraars in de markt (VGZ
coöperatie, CZ groep, Menzis en Achmea zorg) die samen ongeveer 90 procent van
het marktpotentieel bedienen.’[30]
Bij de invoering van de Zvw in 2006 werd tevens besloten de langdurige zorg te
moderniseren. De AWBZ was vervuild geraakt met zorg die daar niet hoorde, zoals
huishoudelijke hulp. Ook moesten de immer oplopende kosten van de AWBZ worden
gereduceerd, bijvoorbeeld door invoering van de eigen bijdrage en het stimuleren
van langer thuis wonen van ouderen en gehandicapten. De uitvoering van de modernisering van de langdurige zorg had een lange aanloop nodig. Pas in 2013 werd
de basis gelegd voor de overgang van de langdurige verpleeghuiszorg naar de Wet
Langdurige Zorg (WLZ) met als doel het langer blijven thuiswonen van ouderen
en gehandicapten. Voor dit laatste worden een aantal voorzieningen in de AWBZ
overgebracht naar de Wmo. Verpleging en verzorging in de thuissituatie worden in
de particuliere zorgverzekering ondergebracht. Invoering van de WLZ is volgens de
huidige planning vanaf 1 januari 2015.

[30] De premies voor de basisverzekering van de grote zorgverzekeraars verschillen nauwelijks, evenmin als de inhoud van hun
basispakket. In de dagelijkse praktijk is van echte prijsconcurrentie dan ook geen sprake.
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INTERVIEW
Nicole Veres-Jorissen
Manager Zorgwinkel Medicura

Boxtel 24 oktober 2013

Is een zorgwinkel iets dat de mensen gemakkelijk weten te vinden?
Omdat wij hier nog niet zolang zitten merk je wel dat mensen zeggen: ‘Wat leuk,
ik heb van die en die gehoord dat jullie hier zitten en ik kom eens kijken.’ Alles
staat in de kinderschoenen en de zaak is in opbouw maar het loopt nu al hartstikke
goed. Je merkt het ook aan de apotheek hier in Boxtel; ze sturen de klanten voor
een brace naar ons toe. Heel aardig.

Ik zie hier een aankondiging van een Vitaliteitsdag op 25 oktober.
Wat houdt dat precies in?
Dat betekent dat mensen kunnen kennismaken. We staan met een man of vier,
vijf: mijn collega’s en ik en verder twee collega’s van het hoofdkantoor. De mensen
van de thuiszorg Elde en mensen van Heckert en Van Lierop Orthopedie. Gratis
beenmeting, scannen, voetscan. Ergotherapeuten zijn ook aanwezig. Dus kennismaken onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers.

En een rollator, wat kost dat?
Zeven euro per week. Als ze die huren.

Dus als je het over een periode van een jaar hebt,
dan praat je over 350, 400 euro?
Dan kun je beter een nieuwe kopen.

Wat kost dat dan?
De Rolls Royce onder de rollators, dat is de Troya.
En die kost 349 euro.
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INTERVIEW
Nathalie Scharten
Secretariaat 50plus

Best 24 oktober 2013

Mensen met de lichte zorgzwaartepakketten zitten nu thuis.
Wat vind je ervan?
Ik heb in Best in de thuiszorg gewerkt. Thuiszorg is een hele goed optie voor mensen die dat graag willen, die heel graag thuis willen blijven wonen. Die gehecht
zijn aan hun huis, buren hebben, fijne kinderen, familie, sociale contacten, prima.
Maar nu gaan ze de mensen verplichten. In een verzorgingshuis worden mensen
nog geprikkeld. Zusters komen langs met de koffie en de etenskar, er worden
activiteiten georganiseerd. Je hoeft er niet aan mee te doen, dat is niet verplicht.
Ik heb in de thuiszorg gezien dat mensen ’s ochtends worden aangekleed en in
een stoel gezet. Die mensen zitten de hele dag achter het raam naar buiten te
kijken. Om twaalf uur komt dan iemand het eten brengen. Die mensen hebben
helemaal niks.

Als jij de baas van Nederland bent, wat gaat er dan verbeteren in de zorg?
Ooh…

Niet voorbereid op die vraag? Nou goed, dan zo:
wat vind jij belangrijk in de ouderenzorg?
Er zijn twee dingen. Het eerste is vooral de kwaliteit, de scholing. Het tweede,
maar ik zou niet weten hoe je het moet aanpassen, is dat de mensen die écht
hart hebben voor de zorg, dat die meer in de zorg komen. Het eerste dat ik bijvoorbeeld zou schrappen is dat mensen die lang in de WW zitten, dan maar in
de zorg moeten gaan helpen. Hoe kun je nou iemand die lang in de WW zit, hoe
kun je zo iemand aan een bed zetten met een lang gezicht? Dat kan toch niet.
Daar gaan mijn nekharen van overeind staan. Goed, logistiek zou je die mensen
kunnen inzetten, maar niet aan bed.
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INTERVIEW

 De ontwikkeling van het Nederlandse zorgstelsel

Frank Bluiminck
Manager beleidteam ActiZ

Utrecht 27 november 2013

Zijn er ontwikkelingen op korte termijn
waarvan je vindt dat ze de verkeerde kant opgaan?
Wat we zien is dat het kabinet zegt ‘we gaan nu snel extramuraliseren’. Vervolgens voeren de zorgkantoren dit in hoog tempo uit. Zij sluiten contracten met
de instellingen. Je ziet dat verzekeraars sneller afbouwen dan het kabinet wil, en
ook sneller dan de mensen vertrekken uit verzorgingshuizen. Dat is heel lastig.
Je krijgt een situatie van verzorgingshuizen in een gemeenschap, met bewoners
die er zaten en die er nog steeds zitten, maar ze krijgen geen contract meer van
de verzekeraar omdat zij versneld op papier de verzorgingshuiscapaciteit moeten
afbouwen.

Jullie Deltaplan is duidelijk een langetermijnvisie.
Vind je daarmee gehoor in de politiek?
Wat je ziet is dat lange termijn vooral concurreert met de korte termijn. Dat je
goede gesprekken hebt over de toekomstvisie en de noodzakelijke veranderingen
maar dat het debat in de kamer beheerst wordt door incidenten. Eén onderzoek
over de indicatiestelling en het hele debat in de kamer gaat weer over frauderende
zorgaanbieders. Dat is de spanning waarin wij zitten. Hoe krijg je het kortetermijn
debat in de kamer verbonden aan een langetermijn ontwikkeling.

Is het goed mogelijk om het zorgstelsel te vereenvoudigen?
Het is een ongelofelijk ingewikkeld systeem geworden. Dat is helemaal opgebouwd
langs de lijn van goede bedoelingen, het beste uit de collectieve middelen halen
en met verantwoording, maar het is zo ingewikkeld geworden. Je ziet uiteindelijk
dat aan de complexiteit ook veel commerciële partijen hun geld verdienen. Er zijn
ook veel instituties op het gebied van verantwoording afleggen.
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Hoe waren de reacties op het Deltaplan van ActiZ?
Aan de ene kant werd het ontvangen als een spannend en zelfs dapper verhaal
vanuit de kant van de aanbieders. Dat werd gewaardeerd. Aan het andere kant
merkte je ook enige terughoudendheid, bijvoorbeeld wat betreft het loslaten.
Loslaten van wetgevende taken of controletaken houdt bij de Rijksoverheid - ook
aan politieke kant - al heel snel in: ‘dan hebben we ook geen controle meer over
de kosten’. Wij zeggen dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn, maar op de een of
andere manier wil het niet landen dat je door aanpassing van de kostgrensstructuur en door meer maatwerk toe te passen, kosten gaat besparen. Dat vindt men
kennelijk op dit moment een paar stappen te snel gaan, of te eng.

Is het gemakkelijk om als vertegenwoordiger
van zorgondernemers aan te kloppen bij de politiek?
Het is heel laagdrempelig. Ik denk dat ze allemaal behoefte eraan hebben om vanuit
de maatschappij gevoed te worden. Velen hebben vanuit de partij een standpunt
en dat is bij de ene partij wat meer uitgekristalliseerd dan bij de ander. Natuurlijk
zoekt men vaak partijen op die passen bij de eigen visie. Dat neemt niet weg dat,
als je kijkt naar het Actiz programma, als een partijprogramma de heel andere kant
op gaat, er vaak heel wat onderwerpen zijn waarover je het met een partij eens
bent. Of je zegt: u vindt wel ‘x’ maar wilt u weten hoe dat in de praktijk uitpakt?
Het is niet de bedoeling om een standpunt om te gooien maar je zegt dan wel dat
het zorgvuldig zou moeten, of bijvoorbeeld dat nader onderzoek moet worden
gedaan. Het is niet zo dat wij pas tevreden zijn als de partijen onze standpunten
hebben overgenomen, dat gebeurt niet heel vaak.
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hoofdstuk 2
De financiering
van het

zorgstelsel

De zorgsector is een van de grootste economische sectoren in Nederland. Het aantal
werkende personen in de gezondheids- en welzijnszorg in Nederland bedroeg in 2012
naar schatting 1,367 miljoen mensen. (CBS 2013) Het aantal medisch geschoolden,
geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) steeg
in 2011 met ruim 3 procent.[31] Van de 16,8 miljoen inwoners is nagenoeg iedereen
verzekerd tegen ziektekosten.[32] [33]
Het stelsel van ziektekostenverzekeringen wordt uitgevoerd door circa dertig zorgverzekeraars. Een aantal verzekeraars werkt in het hele land, terwijl een tiental
zorgverzekeraars regionaal werkt of zich richt op een bepaald marktsegment.
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de verschillende wetten uitgelegd hoe de
financiering in elkaar zit.

[31] ‘De relatieve stijging was vooral sterk bij apothekers (6,9 procent), fysiotherapeuten (4,0 procent) en gezondheidszorg
(GZ)-psychologen (5,1 procent). Een relatief geringe stijging vond plaats bij huisartsen (0,3 procent), verpleegkundigen
(2,1 procent) en medisch specialisten (2,1 procent).’ (CBS 2013, p20)
[32] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
[33] In 2011 bleken na bestandsvergelijkingen zo´n 290.000 mensen niet verzekerd te zijn. Het College voor Zorgverzekeringen
(CVZ) spoorde deze mensen actief op en wees hen op de verplichte polis. Naar schatting zijn er nu nog 30.000 mensen onverzekerd, voornamelijk illegaal in Nederland verblijvende mensen en diegene die zich niet hebben verzekerd zoals studenten en
dak- en thuislozen. (RTL Nieuws, 24 juni 2013)
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2.1 DE ZORGVERZEKERINGSWET
De Zvw is een verplichte volksverzekering. Er bestaat een verzekeringsplicht voor
alle inwoners van 18 jaar en ouder en voor iedereen die door werkzaamheden in
Nederland loonbelasting betaalt. De wet geeft recht op zorgverlening. Kinderen tot
18 jaar krijgen een kostenloze verzekeringspolis die wordt betaald door de overheid.
Verzekeraars moeten alle aanvragers voor het basispakket accepteren en ze mogen
geen hogere premies vragen aan ouderen of zieken.[34]
Het wettelijk verplichte basispakket wordt elk jaar door de overheid vastgesteld na
advies van het College voor Zorgverzekeringen. (CVZ 2013) Het basispakket dekt
de kosten die gemaakt worden bij: geneeskundige zorg (huisartsen, ziekenhuizen,
medisch specialisten, verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg
(tot 18 jaar; vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit),
medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, psychologische hulp, kraamzorg en verloskunde, ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer) en bepaalde paramedische
zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie).[35]
De verzekerde mag ieder jaar kiezen of hij wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Bij de invoering van de Zvw in 2006 deden bijna drie miljoen mensen
dat. In de daaropvolgende jaren bleek er weinig verschil te zijn tussen de premies.
Het animo om over te stappen verminderde gaandeweg, ondanks kostbare reclamecampagnes van de zorgverzekeraars.[36] Per 1 januari 2013 wisselde 1,2 miljoen
mensen van zorgverzekeraar: 7,2 procent van alle verzekerden. Dat was meer dan
verwacht en mogelijk het gevolg van ruime media-aandacht.[37] In de praktijk blijkt
het voor velen lastig om de overstap te maken. De hoeveelheid aan informatie is
verwarrend en vergelijken van zorgpolissen blijkt een lastige opgave.[38] Zelfs com-

[34] Zorgverzekeraars moeten voor de basisverzekering iedereen accepteren, tenzij een persoon bekend staat als wanbetaler
of fraudeur. Wel kunnen voorwaarden worden gesteld bij het afsluiten van een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld een
medische verklaring of het ondergaan van een keuring. (VWS 2011, p21)
[35] Met uitzondering van enkele kleine wijzigingen is het basispakket van 2014 nagenoeg gelijk aan dat van 2013.
(Schippers 2013, CVZ 2013)
[36] De marketingkosten voor dit jaarlijkse ritueel liepen in 2012 op tot een half miljard euro. http://www.verzekeringen.com/
nieuws/zorgverzekeraars-geven-miljoen-uit-aan-marketing
[37] De Zorgthermometer geeft een plausibele verklaring: ‘Het najaar van 2012 werd onder andere gekenmerkt door de ophef
over de plannen van het nieuwe kabinet voor de invoering van een volledig inkomensafhankelijke zorgpremie binnen de
Zorgverzekeringswet. In het regeerakkoord van de PvdA en VVD met de titel ‘Bruggen Slaan’ werd dit eind oktober aangekondigd. Uiteindelijk paste het nieuwe kabinet twee weken later de plannen aan en werd medio november aangekondigd dat de
inkomensafhankelijke premie van de baan was.’ (Vektis Zorgthermometer, p5)
[38] Een NIVEL-onderzoek uit 2013 laat zien dat financiën de voornaamste reden is voor wisselen van verzekeraar. Ontevredenheid met de kwaliteit van zorg wordt zelden genoemd. ‘De hoogte van de totale premie blijkt de belangrijkste reden om te
wisselen van zorgverzekeraar (34 procent). Dit, samen met de hoogte van de premie van de basisverzekering (21 procent) en
premie en dekking van de aanvullende verzekering (14 procent).’ (Reitsma-van Rooijen 2013)
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merciële vergelijkingssites op Internet geven in sommige gevallen tegenstrijdige
informatie over inhoud en tarieven van bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen.[39]
Toch moet de verzekerde wel degelijk keuzes maken wat betreft de zorgpolis. Allereerst geldt bij het afsluiten van de basisverzekering altijd een verplicht eigen risico.
Dat bedrag is verhoogd van 350 euro in 2013 naar 360 euro in 2014. Voor kwetsbare
groepen zijn er bijzondere regelingen, zoals de brochure van de Rijksoverheid aangeeft:
´Burgers met zorgkosten, bijvoorbeeld met chronische ziekten of handicap, die naar
verwachting meerjarig hun eigen risico volmaken, worden financieel gecompenseerd.´
(VWS 2011, p16) De verzekerde kan kiezen voor een vrijwillige verhoging van het
eigen risico, met maximaal 500 euro extra waarmee het totale eigen risico op 860
euro komt. Dat kan een aanzienlijke korting op de nominale jaarpremie geven.[40]
Daarnaast moet de verzekerde besluiten welke aanvullende verzekeringen hij neemt,
want niet alle beschikbare zorg is verzekerd binnen het basispakket. In de loop van
de jaren heeft de overheid een aantal minder basale voorzieningen uit het standaardpakket gehaald en het aanbod is versoberd. Zo verdwenen de rollators en andere
hulploopmiddelen uit de basisverzekering en voor hoortoestellen kwam er een eigen
bijdrage van 25 procent.[41] Een aanvullende verzekering kan bijvoorbeeld uitkomst
bieden bij eerstelijns psychologische hulp, alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie
en bij hulp in het buitenland.[42] Het percentage verzekerden met een aanvullende
verzekering in 2013 was 85,7 procent en is dalende.
Bij tandheelkundige zorg worden de kosten voor basiszorg vergoed voor kinderen tot
18 jaar, niet voor volwassenen. Toch nemen steeds minder volwassen een aanvullende
tandartsverzekering.[43] Mensen met een gezond gebit zijn vaak met twee standaardcontroles voor in totaal 80 euro per jaar klaar. Een aanvullende tandartsverzekering
kost gemiddeld zo’n 150 tot 300 euro. Daarom heeft in 2013 bijna eenderde van de
volwassenen geen aanvullende verzekering voor tandzorg. De beroepsorganisatie

[39] In een pagina-groot artikel in de Volkskrant schrijft Sander Heijne dat de veelheid aan keuzes verwarring zaait; vergelijkingssites van Independer, Zorgkiezer en Consumentenbond geven tegenstrijdige adviezen en transparantie wordt er niet beter op.
(Heijne 2013)
[40] Niet alle medische handelingen vallen onder eigen risico; een bezoek aan de huisarts valt er niet onder, en evenmin verloskundige hulp, kraamzorg en het halen van een griepprik door iemand die tot de risicogroep behoort. Nuttige informatie over
eigen risico is te vinden op: http://www.zorgverzekering.org/veelgestelde-vragen/eigen-risico/vrijwillig-eigen-risico
[41] Het verdwijnen van rollators en hulploopmiddelen uit het basispakket was onderdeel van het Kunduz-akkoord (mei 2012)
waar werd gezocht naar extra bezuinigingsmaatregelen. Veel ouderenbonden, zoals bijvoorbeeld de ANBO, stonden hier
welwillend tegenover. ‘We kopen ons hele leven mobiliteitsmiddelen zoals fietsen, dus waarom zou je een rollator krijgen’,
aldus een woordvoerster. (Volkskrant, 16 Mei 2012)
[42] ‘De vergoeding voor eerstelijns psychologische zorg is via het basispakket uitgebreid. In 2013 krijgen mensen slechts vijf
consulten vergoed bij (lichte) psychische aandoeningen. Dat is in 2014 anders, patiënten hebben dan recht op vergoeding
van alle noodzakelijke consulten en behandelingen.’ (www.zorgwijzer.nl)
[43] In 2007 had nog 90 procent van de Nederlanders een aparte tandartsverzekering. http://nos.nl/artikel/565668-eigen-verzekering-tandartsen.html
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van tandartsen kwam onlangs zélf met een tandartsspaarregeling, de ixorg-verzekering, als alternatief voor de aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars.[44]
De verzekeraar mag voor het basispakket slechts één premie noteren, voor het
hele jaar en een gelijk bedrag voor iedereen.[45] Dit heet de nominale premie en betreft dus een vast bedrag dat de verzekerde periodiek voor de verzekering betaalt.
De gemiddelde nominale jaarpremie heeft vanaf 2008 jaarlijks een stijging laten
zien.[46] Voor het eerst is de nominale jaarpremie in 2013 iets gedaald, maar daar
staat tegenover dat het verplichte eigen risico in 2013 werd verhoogd van 220 euro
naar 350 euro. [Tabel 2.1]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gemiddelde premie exclusief betalingskorting (bedrag in euro)
Gemiddelde basispremie

1.060 1.147 1.094 1.110 1.145 1.262 1.287 1.280

Gemiddeld betaalde premie
Individueel
Collectief
TOTAAL

1.053 1.135 1.081 1.088 1.127 1.226 1.241 1.230
987

1.056 1.010 1.033 1.055 1.168 1.195 1.188

1.027 1.091 1.040 1.056 1.082 1.118 1.210 1.201

Inkomensafhankelijke premie
Werkenden

6,50% 6,50% 7,20% 6,90% 7,05% 7,75% 7,10% 7,75%

Gepensioneerden/zelfstandigen

4,40% 4,40% 5,10% 4,80% 4,95% 5,65%

Maximum premie-inkomen (€)

30.015 30.623 31.231 32.369 33.189 33.427 50.064 50.853

5%

5,65%

Eigen risico
no claim no claim

150

155

165

170

220

350

Tabel 2.1 Gemiddelde jaarpremie basisverzekering (Vektis, 2013)

[44] ‘Klanten betalen voor de ‘ixorg’-verzekering een vast bedrag per maand van 4,85 euro plus een variabel bedrag dat afhankelijk
is van de gezondheid van iemands gebit. Dat variabele bedrag gaat in een ‘spaarpot’. Als dat geld niet gebruikt wordt voor
behandelingen blijft het in de spaarpot zitten. Daarmee zijn klanten verzekerd voor calamiteiten tot maximaal 20.000 euro
per jaar.’ (https://ixorg.nl)
[45] Hierbij moet worden aangetekend dat alle grote zorgverzekeraars meerdere merken in huis hebben, met verschillende
premies. Zo staat CZ voor het koepelconcern met daarin Delta Lloyd, OHRA en CZ direct; Zilveren Kruis Achmea omvat onder
andere Zilveren Kruis Achmea, Agis, FBTO, DVZ, Interpolis en De Friesland. Zie ook http://kassa.vara.nl/fileadmin/user_upload/
attachments/Overzicht_zorgverzekeraars.pdf
[46] In 2008 werd de no claim regeling vervangen door het eigen risico. Dit zorgde voor een daling van de nominale premie.
Echter, voor veel verzekerden stegen de totale kosten omdat meer handelingen onder het eigen risico kwamen.
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De gemiddelde nominale jaarpremie is niet gelijk aan de daadwerkelijk betaalde premie. Er kunnen kortingen worden gegeven op de nominale jaarpremie, bijvoorbeeld
een maximale korting van 10 procent bij een collectief afgesloten zorgverzekering.
Het percentage collectief verzekerden is sinds de invoering van de Zvw in 2006
gestegen van 52 procent naar bijna 69 procent in 2013. (Vektis 2013, p11)
Het eigen risico is het deel van de zorgkosten dat iedere verzekerde vanaf 18 jaar zelf
betaalt. Het valt niet onder de jaarlijkse begroting voor zorgkosten. In 2013 bedroeg
het door de verzekerden betaalde eigen risico naar schatting 2,85 miljard euro, zo’n
215 euro per verzekerde. (VWS 2013, p171)
Omdat de nominale premie (vanaf 2006) voor de zorgverzekering veel hoger was
dan de door de werknemer te betalen premie in het ziekenfonds is de inkomensafhankelijke zorgtoeslag ingevoerd om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar
te houden. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering voor
huishoudens met een laag inkomen.[47] De zorgtoeslag kan worden aangevraagd bij
de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst.[48] De zorgtoeslag bedraagt maximaal
voor alleenstaanden 865 euro en voor meerpersoonshuishoudens 1655 euro.[49]
Het uitgangspunt van financiering van de Zvw is altijd geweest dat van de curatieve
kosten de helft wordt gefinancierd via de nominale premie; de andere helft via de
inkomensafhankelijke bijdrage. Fiscaal specialist Marco Franzen legt uit: ‘Voor elke
verzekerde vanaf 18 jaar die een salaris of uitkering geniet, wordt de premie door de
werkgever of de uitkeringsinstantie berekend en afgedragen. De premie geldt voor
de werknemer of uitkeringsgerechtigde als loon, en deze betaalt hierover loonheffing
wat op het netto inkomen wordt ingehouden. Die premie ligt op dit moment rond
de 7 procent en wordt berekend tot een maximaal inkomen van ongeveer 50.000
euro. Op jaarbasis is dat 3.500 euro maximaal. In 2011 was de grondslag nog 33.000
euro. Dus dat is fors verhoogd.’[50]
Gepensioneerden en zelfstandig ondernemers betalen een 2,1 procent lagere premie
(vergeleken met werkenden) over het pensioen of inkomen. Zij betalen namelijk
zelf de premie terwijl de werkgever het grootste deel van de premie betaalt voor de
werknemer. Marco Franzen: ‘Bij de zelfstandig ondernemer, freelancer, artiest of

[47] In feite wordt hiermee 87 procent van de zorgpremie inkomensafhankelijk gemaakt. (Blom)
[48] http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/
zorgtoeslag/zorgtoeslag
[49] De afgelopen jaren zijn meer compensatiemaatregelen van kracht geweest zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER). Deze zijn per 1 januari 2014 afgeschaft. Voor tegemoetkoming moet men vanaf 2014 aankloppen bij de gemeente. In 2012 ontvingen bijna 800.000 inwoners een dergelijke
toeslag.
[50] Vanaf 2013 is door wijziging van de Wet Uniformering Loonbelasting de betaling van deze inkomensafhankelijke premie
geheel ten laste van de werkgever of uitkeringsinstantie gebracht. De ontvanger ziet hierover niets meer staan op zijn loonstrookje. Dit is gecompenseerd in de tarieven inkomstenbelasting en de zorgtoeslag.
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beroepssporter, betaalt de verzekerde zélf de bijdrage Zvw via een aanslag van de
Belastingdienst.’[51]
De inkomensafhankelijke bijdrage wordt gestort in het Zorgverzekeringsfonds, samen
met een rijksbijdrage ter grootte van de gederfde nominale premie van verzekerden
jonger dan 18 jaar. Het Zorgverzekeringsfonds wordt beheerd door het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ verdeelt het geld over de zorgverzekeraars en
hanteert daarbij een systeem van risicoverevening waarbij wordt gekeken naar para
meters als leeftijd, woonplaats en ziektebeeld van de verzekerdenpopulatie. (NZa
2013, p19) De overheid heeft dit systeem in 2006 opgezet om risicoselectie door
zorgverzekeraars niet lonend te maken.[52]
Samenvattend zijn in het systeem van de curatieve zorg drie hoofdgeldstromen te
onderscheiden:
1. De nominale premies die verzekerden zélf betalen aan de verzekeraar;
2. De inkomensafhankelijke bijdragen die lopen via de werkgever of uitkerings
instantie of zelf wordt betaald door gepensioneerden en zelfstandigen;
3. De rijksbijdrage voor kinderen tot 18 jaar en de zorgtoeslag.
De nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage bepalen beide ongeveer
45 procent van de totale geldstromen, terwijl de rijksbijdrage goed is voor de resterende 10 procent.
Voor 2014 bedraagt de begroting van het ministerie van VWS 72,9 miljard euro.
Dit omvat de netto zorguitgaven aan de curatieve zorg (Zvw) die optellen tot 42,6
miljard. (VWS 2013) Uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars voor het incasseren
van de premie, inkoop van de zorg en het uitbetalen van schade bedraagt ongeveer
3 procent van dit budget.[53]

2.2 ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN
De AWBZ betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze dure verpleging, verzorging of
behandeling nodig hebben.[54] De AWBZ is een volksverzekering voor alle ingezetenen
van Nederland, zij betalen verplicht premie.
De AWBZ financiert de intramurale zorg in verzorgings- en verpleeghuizen en ook
in psychiatrische instellingen. Daarnaast biedt de AWBZ verpleging en verzorging
thuis. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast of iemand in aanmerking
[51] Gepensioneerden betaalden tot 2013 over hun AOW wel de volledige premie, omdat in de berekening van de AOW destijds
ook een compensatie voor de ziekenfondspremie was opgenomen. Vanaf 1 januari 2013 is het verlaagd met 2.1 procent in
verband met de invoering Wet Uniformering Loonbelasting (WUL).
[52] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2007/11/22/publicatie-risicoverevening.html
[53] http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/17/begroting-volksgezondheid-welzijn-en-sport-2014.html
[54] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz
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komt voor AWBZ-zorg en wat de omvang ervan zal zijn. De cliënt kan kiezen voor
zorg in natura, een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee hij dit zelf kan inkopen, of een combinatie.
Iedereen die langer dan drie maanden AWBZ-zorg nodig heeft, komt in principe in
aanmerking voor een persoonsgebonden budget. (VWS 2011, p60) Er moet verantwoording worden afgelegd over de besteding. De cliënt kan hiervoor hulp inroepen
van een instantie als de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of een belangenvereniging
zoals Per Saldo.[55] [56] Zij helpen bij het plannen van de uitgaven, het administreren
en het rapporteren.
De middelen tot dekking van de kosten van de AWBZ-verzekering komen uit premies
in de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting en eigen bijdragen van de
verzekerden. De premieheffing voor de AWBZ loopt samen met de premies voor de
andere volksverzekeringen via de heffing loon- en inkomstenbelasting. Jaarlijks stelt
de overheid de premie van de AWBZ vast als percentage van het belastbare inkomen.
Fiscalist Marco Franzen vult aan: ‘Het premiepercentage van de AWBZ was 12,65
procent in 2013. De AWBZ-premie wordt alleen geheven in de eerste twee schijven,
tot een maximale grondslag van 33.636 euro. Over die eerste 33,363 euro betaal je
dus 12,65 procent AWBZ.’
In 2013 werd vanwege de hoge kosten een eigen bijdrage ingesteld voor iedereen die
gebruik maakt van AWBZ-zorg. Deze bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk.
Bij een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis bijvoorbeeld, zijn de kosten per
maand 5.000 tot 6.000 euro afhankelijk van het zorgzwaartepakket (ZZP). Dit kan
variëren van lichte zorg (ZZP-1) tot zeer zware zorg (ZZP-10). De eigen bijdrage
bedraagt minimaal 152 euro per maand en maximaal 2.189 euro per maand voor
een alleenstaande. Voor een patiënt met een thuiswonende partner is dit 797 euro
per maand. Omdat in deze tehuizen vooral mensen zijn opgenomen met een laag
inkomen en vermogen, zijn de eigen bijdragen gemiddeld laag. [57] [58]
De eigen bijdrage voor het verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis waarbij naar
het vermogen wordt gekeken, heeft voor veel commotie gezorgd. In 2013 bezochten
tienduizenden mensen de notaris om hun testament aan te passen zodat de kinderen het kindsdeel van de erfenis kunnen opeisen als de langstlevende ouder in een
verzorgingshuis wordt opgenomen.[59]

[55] http://www.svb.nl/int/nl/ssp/index.jsp
[56] Per Saldo heeft ruim 25.000 leden. Uitgebreide informatie over het persoonsgebonden budget is te vinden op http://www.pgb.nl/
[57] Voor informatie over eigen bijdrage bij zorg zonder verblijf en Wmo, zie http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/
2-zorg-thuis/2-12-downloads/CAK-folder-ZzV-2013.pdf
[58] Voor informatie over eigen bijdrage bij zorg met verblijf, zie http://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/1-zorg-metverblijf/1-11-downloads/CAK-folder-ZmV-2013.pdf
[59] Algemeen Dagblad, 27 september 2013
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Verantwoordelijk voor het berekenen en innen van de eigen bijdrage is het Centraal
Administratiekantoor (CAK). Het CAK betaalt aan zorgaanbieders op verzoek van de
32 regionale zorgkantoren in Nederland. Tariefregulering gebeurt door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa). Voor de uitvoering van de AWBZ ontvangen de zorgkantoren
en het CAK een beheerskostenbudget dat door het CVZ wordt vastgesteld. (VWS
2011, p59) [Figuur 2.1]

Figuur 2.1 Taakverdeling bij de AWBZ (www.ciz.nl)

Het kabinet is bezig de AWBZ ingrijpend te hervormen. Dat is nodig om de zorg in
de toekomst betaalbaar te houden. Sinds 1968 is het aantal AWBZ-voorzieningen
almaar uitgebreid en doen steeds meer mensen er een beroep op. In 2011 kochten
153.000 personen de AWBZ-zorg zelf in (pgb). In 2012 ontvingen 824.000 personen
AWBZ-zorg in natura.[60]
Om de uitgaven beheersbaar te houden, streeft het kabinet onder andere naar het
langer thuis wonen van ouderen en gehandicapten. In 2013 werd een begin gemaakt
met het scheiden van wonen en zorg. Nieuwe cliënten die in 2012 in aanmerking
zouden komen voor een licht zorgzwaartepakket (ZZP-1 en -2) en een indicatie
voor zorg in een instelling kregen in 2013 een indicatie voor zorg thuis. Cliënten
met ZZP-3 indicatie (beschut wonen met begeleiding en verzorging) kunnen vanaf
2014 niet meer intramuraal terecht.
Vanaf 1 januari 2015 zal de Wet Langdurige Zorg (WLZ) de AWBZ gaan vervangen.
(Vilans 2013)

2.3 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
De Wmo trad op 1 januari 2007 in werking en verving bestaande wetten zoals de Wet
Voorzieningen Gehandicapten (WVG) uit 1994. De Wmo regelt dat mensen met een
beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten
of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of
[60] http://www.vektis.nl/index.php/nieuws/cijfers-en-feiten/384-overheveling-awbz-zorg
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een rolstoel. Ook woningaanpassingen en vervoer vallen onder de Wmo. Gemeenten
voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.[61]
De gemeenten zijn wettelijk verplicht om de cliënten de keuze te bieden uit hulp in
natura of een persoonsgebonden budget. Daarnaast bestaat de compensatieplicht:
de gemeente dient de beperkingen die iemand heeft te compenseren zodat hij kan
meedoen in de samenleving. Daarbij kijkt de gemeente samen met de cliënt naar
wat de beste oplossing is. Dit vraagt om een andere manier van denken: vanuit de
persoon en niet vanuit voorzieningen.[62] De rijksbijdrage voor de Wmo was in 2013
1,561 miljard euro. Deze bijdrage wordt volgens ingewikkelde criteria verdeeld over
alle Nederlandse gemeenten. Zo ontvangt de grootste gemeente Amsterdam ruim
62 miljoen euro, Maastricht bijna 15 miljoen en Terschelling 429 duizend.[63] Voor
2014 zal de rijksbijdrage 1,659 miljard euro zijn. (VWS begroting 2014, p188)
Gemeenten bepalen zelf hoe ze invulling geven aan de uitvoering van de Wmo.
Zo kan het beleid worden toegespitst op de lokale situatie. Er zijn geen specifieke
richtlijnen voor het afleggen van verantwoording over het beleid. Hugo van Hengel,
promotieonderzoeker aan de VU op het gebied van prestatie-indicatoren bij gemeenten, zegt hierover: ‘De landelijke richtlijnen komen neer op het beantwoorden van
drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het
kosten. Verder kunnen gemeenten helemaal zelf bepalen op welke manier ze hun
doelstellingen vormgeven: op welk detailniveau, met welk abstractieniveau en of ze
de prestatie meetbaar willen maken met indicatoren.’
De uitvoering van de Wmo door de gemeenten leidt nogal eens tot discussie. Zo
is de Wmo geen recht van het individu maar een plicht van de gemeente. Wim van
Minnen, scheidend voorzitter van de koepel van ouderenorganisaties CSO: ‘Bij de
zorgverzekeraar heb je een recht op zorg, bij de gemeenten moet je maar afwachten
hoe het voor jou uitpakt. Die hebben wel een zorgplicht maar toch. Hoe zit het met
jouw rechten?’[64] Janny Bakker, wethouder volksgezondheid en maatschappelijke
dienstverlening van de gemeente Huizen, vindt dat je niet moet uitgaan van waar
je recht op hebt maar liever van wat je nodig hebt: ‘Wij laten de regie bij de mensen
zelf. Zij kunnen bij ons een gesprek aangaan over hun zorgbehoefte, niet meteen
over voorzieningen. Dan bepalen we samen wat er nodig is. De Wmo is geen openeindfinanciering.’[65]

[61] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
[62] http://www.cg-raad.nl/docs_en_pdfs/wmo/2010_Handreiking_Compensatieplicht_versie_nov_2010.pdf
[63] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2013/09/16/septembercirculaire-gemeentefonds-2013.html
[64] Discussie gevoerd op 25 november 2013 tijdens de lezingenreeks Moet alles wat kan in de Openbare Bibliotheek te
Amsterdam. De serie bestond uit vier avonden in de herfst van 2013 en werd geleid door Inge Diepman. Thema’s waren o.a.
doorbehandelen van ernstig zieke patiënten, zelfbeschikking in de zorg en patiëntenparticipatie.
[65] Openeindfinanciering is de regeling die personen of bedrijven recht geeft op een bijdrage van de overheid of de gemeente
indien zij voldoen aan bepaalde criteria. Het kenmerkende van deze regeling is dat de uitgaven ervoor en het aantal gebruikers
ervan niet gelimiteerd zijn: er is immers een open einde.
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Bij een geschil tussen gemeente en burger over de invulling van de zorgbehoefte
moet de burger naar de rechter. Uit recent onderzoek blijkt dat deze zaken meestal
gaan over: maatwerk en zorgvuldigheid, financiële voorwaarden, het uurtarief van
huishoudelijke verzorging en persoonsgebonden budget en individuele- versus
collectieve voorzieningen.[66]
Andere problemen rondom de Wmo zijn dat de gemeente kan besluiten de van
rijkswege verstrekte Wmo-bijdrage voor andere doeleinden te gebruiken. Het geld
is namelijk niet geoormerkt. Hierdoor kunnen grote verschillen ontstaan tussen
gemeenten in de uitvoering van de Wmo. Ook kunnen gemeenten zelf bepalen of
ze een inkomensafhankelijke bijdrage vragen aan de cliënt.
De huidige Wmo wordt herijkt en het wetsvoorstel Wmo 2015 maakt deel uit van
de hervorming van de langdurige zorg. De vaste Kamercommissie voor VWS ging
op 18 december 2013 in grote lijnen akkoord met de kabinetsplannen hiervoor.[67]
Op 14 januari 2014 stuurde staatssecretaris van Rijn de nieuwe Wmo-wet naar de
Tweede Kamer.[68]

[66] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/03/analyse-jurisprudentie-compensatieplicht-wmo.html
[67] http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/dossiers/hervorming_langdurige_zorg.jsp
[68] http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2014/01/14/van-rijn-nieuwe-wet-maatschappelijke-ondersteuning-
2015-naar-de-tweede-kamer.html
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INTERVIEW
Sandrina Sangers
Beleidsadviseur samenwerkende ouderenorganisaties CSO, PCOB
Utrecht 28 november 2013

Wat vind je van de laatste ontwikkelingen
in de discussie over de Wet Langdurige Zorg?
We zijn blij dat staatssecretaris van Rijn voorstelde om de persoonlijke verzorging
in de Zvw op te nemen omdat daardoor de knip tussen verzorging en verpleging
wordt opgeheven. Dat was voor veel cliëntenorganisaties en voor ons als ouderenorganisaties een verbetering omdat persoonlijke verzorging daarmee een verzekerd
recht is. Bovendien wordt de wijkverpleegkundige toegevoegd aan de eerstelijnszorg. We zullen echter nog moeten afwachten wat de financiële consequenties
daarvan zijn. Als de premie of het eigen risico van de zorgverzekering daarmee
heel erg stijgt zijn ouderen, die de afgelopen jaren toch al hun inkomen zagen
dalen, de dupe. Bovendien zal ook in de praktijk moeten blijken hoe gemeenten
en zorgverzekeraars de rol van de wijkverpleegkundige gaan invullen.

Wat is de rol van ouderenorganisaties
als het gaat om cliëntondersteuning?
De ouderenorganisaties beschikken over ongeveer 1500 vrijwillige ouderenadviseurs, de VOA’s. Deze vrijwilligers zijn geschoold door de ouderenorganisaties en
worden door hen ondersteund. Zij komen bij leden en bij niet-leden thuis. Wij zien
graag dat vrijwillige ouderenadviseurs een plek krijgen in de dienstverlening die
de gemeenten moeten regelen. Er zijn mooie voorbeelden van hoe gemeenten het
gedaan hebben, bijvoorbeeld met vrijwillige ouderenadviseurs die zijn gekoppeld
aan beroeps ouderenadviseurs. In Zaandam is een pilot gestart waarbij de VOA’s
een plek krijgen in sociale wijkteams. Het kan een heel laagdrempelige voorziening
zijn die je als lid van een ouderenbond aan je eigen vereniging kunt vragen. De
gemeente, formele hulp, is altijd een afstand, hoe laagdrempelig het ook is. Als
je hulp nodig hebt en kwetsbaar bent, dan is het fijn als je je eigen ondersteuner
kunt uitzoeken. De ouderenorganisaties pleiten dan ook voor onafhankelijke
cliëntondersteuning.
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Ellen Willemsen
Beleidsadviseur/projectleider Unie KBO

Utrecht 28 november 2013

Kun je iets vertellen over jullie keurmerk?
Ik ben initiatiefnemer van het project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen. Dat doen
wij met alle ouderenorganisaties samen. Jij vroeg net: wat knelt in de ouderenzorg?
Nou: een op de drie ouderen komt zieker het ziekenhuis uit dan ze erin gaat. Dat
knelt! Wij zijn heel erg gericht op de versterking van de medische ouderenzorg.
En daarvoor hebben we het keurmerkproject in het leven geroepen.

Een derde van de ziekenhuizen heeft het keurmerk nu.
Verbetert de bewustwording?
Ja, heel erg. Ik heb net een geriatrieverpleegkundige gesproken en die zei: ‘Ik ben
nog nooit bij de raad van bestuur geweest en nu opeens mochten we binnenkomen
want ze hadden van het keurmerk gehoord. Nu mochten er hoog-laagbedden
aangeschaft worden.’ Dus dat soort basale dingen krijg je met zo’n onderbouwde
oliebollenlijst voor elkaar. Het is raar dat het zo moet. Alle kwaliteit-verbetertrajecten ten spijt maar dit werkt.

Jij bent vooral met medicijngebruik bezig.
Wat ben je daar tegengekomen?
Wij hebben twee jaar geleden het HARM onderzoek aan de kaak gesteld: 19.000
ziekenhuisopnames per jaar gerelateerd aan medicijngebruik. Op basis daarvan
hebben we het project Wijs met Medicijnen uitgerold. Omdat wij ook van de kant
van de ouderen willen dat ze verantwoord met medicijngebruik zullen omgaan.
Dat hebben we samen gedaan met de apothekers en met de opgeleide ouderen
van onze zijde. Het liep via de afdelingen van de Unie KBO. Zij gingen als het ware
op tournee en verzorgden een themamiddag over wijs met medicijnen.
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INTERVIEW
Marco Franzen
Belastingadviseur Accountantskantoor Reith & ten Böhmer
Andelst 4 december 2013

Voor mensen met een laag inkomen bestaat de zorgtoeslag.
Wordt dat rechtstreeks verrekend?
Nee, nee. Dat is een in de praktijk lastig uitvoerbare regeling; er zijn veel problemen mee in de uitvoeringspraktijk. Inderdaad is zorgtoeslag gerelateerd aan je
inkomen. Als je een laag inkomen hebt, dan krijg je maandelijks een uitkering in
de vorm van zorgtoeslag. Je krijgt aan het begin van het jaar een beschikking van
de belastingdienst waarop staat hoe hoog jouw zorgtoeslag voor het komende
jaar wordt. Dat bedrag wordt in maandelijkse termijnen uitgekeerd. Het vervelende daarvan is, is dat de belastingdienst zich baseert op de inkomensgegevens
van twee jaar eerder.

Hoe zou je dat systeem dan kunnen vereenvoudigen?
Waarom maak je de basispremie niet lager voor mensen met een laag inkomen?
De zorgtoeslag is bedoeld om tegemoet te komen, een rechtstreekse verrekening.

Maar de basis van het systeem is toch solidariteit dus de basispremie is voor iedereen gelijk?
Ja, maar aan de achterkant ga je dan een systeem verzinnen om het voor bepaalde
groepen weer te matigen door een toeslag in te voeren. Dan zeg ik: je kunt net
zo goed in een keer, bij de mensen die het betreft, die dus in de lagere inkomstencategorie zitten, de premie verlagen.

Dus jij wilt de zorgtoeslag afschaffen?
Ja. Dat scheelt uitvoeringstechnisch veel. Ouderen, zeker 65-plussers, hebben in zijn
algemeenheid een vast inkomen tot aan hun dood. Die hebben AOW en eventueel een aanvullend pensioen. Het pensioen wordt een keer wél geïndexeerd, een
keer níet geïndexeerd, de AOW gaat eens een keer met een paar tientjes omhoog
maar het is overzichtelijk. Je kunt in die categorie vrij goed bepalen hoe hoog
de basispremie moet zijn. Daar hoef je geen toeslag voor in het leven te roepen.
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Christ Verstegen
Oudere (70PLUS)

Nijmegen 4 december 2013

Je woont zelfstandig. Om te beginnen met de vraag:
hoe is het met de gezondheid?
Nou, redelijk. Niet overweldigend maar het gaat. Laat ik het zo zeggen…

Wat betekent dat? Zijn er de laatste jaren klachten bijgekomen?
Ja, dat ik stijf ben en zo. Ik loop niet zo goed, hier en daar een pijntje. Nou heb ik
weer in de schouder iets. Ik heb eigenlijk een te slechte conditie, denk ik. Ik fiets
regelmatig maar nou is het weer te koud.

Ga je wel eens naar een arts of naar iemand
die medische of paramedische hulp geeft?
Ik ben er al een jaar niet heen geweest. Ik zou wel weer eens de bloeddruk willen
laten nemen, of meer algemeen kijken, of ik niet longkanker heb of zoiets. Ik denk
van niet. Een jaar geleden toen was het allemaal goed.

Heb je een reden om aan te nemen dat je iets serieus hebt?
Nee, mijn algehele toestand is niet zo best. Ik ben een beetje een krakkemikkige
wagen die toch nog doorloopt, zoiets. Maar fit kan ik mij niet noemen nee, absoluut niet. Ik kan mijzelf geen acht geven.

Zou je bepaalde dingen in je woonsituatie willen veranderen?
Nou, ik zit hier op zich wel goed in dit huis, maar ik zit niet tussen de goede mensen. Het contact blijft zeer beperkt. Ik kom op de gang wel eens iemand tegen
maar het is niet zo dat ik er veel aan heb. Ik zit niet bij een groep die met mekaar
iets doet. Dat mis ik wel ergens.

49

 Hervorming

van het zorgstelsel

hoofdstuk 3
Hervorming
van het zorgstelsel
3.1 VERANDERINGEN
Op 8 februari 2013 stuurden minister Schippers en staatssecretaris van Rijn een
brief naar de Tweede Kamer met de titel Gezamenlijke agenda VWS ‘Van systemen
naar mensen’.[69] De brief was de eerste aankondiging van maatregelen die het kabinet
in de huidige regeerperiode van plan is te nemen. De bewindslieden schetsten een
visie met aandacht voor de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid. Daarbij benadrukten zij het belang van preventie en innovatie. Op 25 april 2013 volgde de brief
van de staatssecretaris: Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst.[70]
Hierin wordt de uitwerking van het Regeerakkoord beschreven. Vervolgens ontving
de Tweede Kamer brieven over de onderhandelingsresultaten 2014-2017 van de
minister met de medisch specialistische zorg en de eerste lijn (16 juli 2013) en de
bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (28 oktober 2013).[71] [72]

[69] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/08/kamerbrief-gezamenlijke-agenda-
vws-van-systemen-naar-mensen.html
[70] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/04/25/kamerbrief-hervorming-langdurige-
zorg-naar-een-waardevolle-toekomst.html
[71] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/16/kamerbrief-overonderhandelaarsresultaten-beperking-uitgavengroei-curatieve-zorg.html
[72] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/28/kamerbrief-over-bekostiginghuisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg.html
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Hieronder worden de voorgenomen aanpassingen van de drie pijlers van het zorgstelsel besproken.

3.1.1 Aanpassingen Zorgverzekeringswet
De afspraken die de minister heeft gemaakt met het zorgveld beogen het verplaatsen
van de zorg van de tweede naar de eerste lijn en een daling van de volumegroei in
de tweede lijn. Onder eerstelijns zorg wordt de direct toegankelijke zorg verstaan.
Het gaat om huisartsenzorg, eerstelijns psychologische zorg, fysiotherapie, mondzorg en verloskundige zorg. Als de zorg in de eerstelijn ontoereikend is en er meer
specialistische zorg nodig is, verwijzen zorgverleners door naar de tweedelijn.
Onder de tweedelijnszorg vallen ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en
gespecialiseerde jeugdzorg.[73]
Huisartsen moeten kritischer omgaan met het verlenen van toegang tot het medisch
circuit. Alleen mensen die verdere professionele zorg echt nodig hebben moeten zij
doorverwijzen. Ook zou de controle bij chronisch zieken vaker door de tweede lijn
moeten worden overgedragen aan de huisarts en moet er meer aandacht komen
voor preventie.
In de rijksbegroting 2014 is voor de eerstelijnszorg in het basispakket een bedrag
van 4.521 miljoen euro gereserveerd waarvan 2.528 miljoen voor huisartsenzorg.
Voor de beoogde aanpassingen heeft de minister toegezegd om in 2014 1 procent
extra beschikbaar te stellen voor het budget huisartsenzorg en multidisciplinaire
zorg (naast de basisgroei van 1,5 procent per jaar) en in de periode 2015-2017 nog
eens 1,5 procent. Er komt ook een nieuw bekostigingssysteem voor huisartsen. Beloning van gezondheidswinst zal hier onderdeel van zijn. Dit systeem wordt vanaf
1 januari 2015 ingevoerd.[74]
Een voorstel van het ministerie van VWS is om verpleging en verzorging thuis vanaf
2015 onder de Zvw te brengen. Nu is dat onderdeel van de AWBZ. Het betreft een
bedrag van 3,5 miljard euro.
De afspraak met de partijen uit de eerste lijn sluit aan bij de nieuwe overeenkomst
met de medisch specialistische zorg: ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en
medisch specialisten.[75] Daarbij ligt de nadruk op gepast gebruik van zorg (‘zinnig
en zuinig’), selectieve inkoop door verzekeraars en het terugdringen van verschil-

[73] Als er hoogspecialistische zorg nodig is voor geestelijke of somatische gezondheidsproblemen, volgt een doorverwijzing naar
instellingen voor topklinische zorg. Dit noemen wij derdelijnszorg. Wanneer er zorg wordt aangeboden zonder dat er een
hulpvraag is, noemen we dat preventieve gezondheidszorg, of ook wel nuldelijnszorg. Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
(GGDen) verlenen deze zorg. Als er een hulpvraag is, wordt getracht met algemene zorg in de eerstelijn de klachten te verhelpen.
[74] Zie voetnoot 4
[75] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/07/16/onderhandelaarsresultaat-medischspecialistische-zorg-2014-t-m-2017.html
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len in zwaarte van behandeling tussen ziekenhuizen. De hoogcomplexe zorg wordt
straks op een beperkter aantal locaties aangeboden terwijl de laagcomplexe zorg
juist dichtbij de patiënt wordt verleend in goed uitgeruste basisziekenhuizen of
zelfstandige klinieken.
Afspraken over de integrale bekostiging van ziekenhuizen en medisch specialisten
waren al eerder gemaakt. Vanaf 2015 worden medisch specialisten niet meer door
de zorgverzekeraar betaald maar door de directie van het ziekenhuis waar ze werken. Daarnaast moeten ziekenhuisnota’s voor iedereen begrijpelijk worden. Om
het kostenbewustzijn van specialisten te verhogen en upcoding te verminderen zal
kennis over kosten een meer prominente rol krijgen in de opleiding.[76]
Voor ziekenhuiszorg is in 2014 een bedrag van 18.265 miljoen euro beschikbaar, voor
vrijgevestigde specialisten 2.172 miljoen euro. Voor 2015 worden deze bedragen bij
elkaar opgeteld en bedraagt het budget 20.553 miljoen euro.[77]
Bovenstaande veranderingen moeten het groeipercentage van de zorguitgaven
terugbrengen naar 1,5 procent in 2014 en 1 procent per jaar van 2015 tot en met
2017. Dit levert volgens de berekeningen van het ministerie een extra besparing
op van 1 miljard euro.[78]

3.1.2 Aanpassingen langdurige zorg
Het kabinet gaat de AWBZ ingrijpend hervormen. De AWBZ is een vergaarbak
geworden van uiteenlopende vormen van zorg en de kosten zijn enorm uit de hand
gelopen. Hannie van Leeuwen, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer voor
de CDA: ‘Het geld is echt op. We gaven in 1980 275 miljoen uit voor de ouderenzorg
en nu zitten we in 2011 al op 21 miljard. Dat kán toch niet! Iedereen snapt dat we
dat niet vol kunnen houden.’
Het kabinet wil alleen de zwaarste langdurige zorg nog betalen uit de AWBZ-middelen. Hiervoor bestaat een breed politiek draagvlak. De wet die vanaf 1 januari 2015
de AWBZ zal vervangen krijgt de naam Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen met behulp van eigen investeringen, hun sociale netwerk, vrijwilligersondersteuning, verpleging en verzorging
thuis en als dat niet kan, gemeentelijke ondersteuning. Als iemand is aangewezen
op intensieve zorg met 24-uurs toezicht, bestaat er aanspraak op zorg middels de
WLZ. (Vilans 2013) De WLZ is exclusief bedoeld voor ouderen en gehandicapten met

[76] Met upcoding wordt bedoeld: het toekenen van een zwaardere administratieve code aan een behandeling, i.e. oneigenlijk
gebruik om een hogere vergoeding te krijgen. (Hoofdstuk 5)
[77] Hierin zit het landelijk maximum groeipercentage van 1 procent per jaar.
[78] http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/07/16/onderhandelingsresultaten-schippers-met-ziekenhuizen-medisch-specialistenzelfstandige-behandelcentra-ggz-en-huisartsen.html
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een 24-uurs zorgbehoefte, in gevallen waarin geen enkel uitzicht is op genezing.[79]
Er komt daarmee een hoge drempel voor toegang en een scherpe afbakening tussen
de WLZ en de Wmo. Bij cliënten die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben
maar waar de verwachting is dat de zorgbehoefte overgaat of op termijn minder zal
worden, blijven zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk. Verpleging en verzorging valt onder de Zvw-regelingen, gemeentelijke ondersteuning onder de Wmo.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast of iemand voldoet aan de toegangscriteria. Het toegangsbesluit is voor onbepaalde tijd geldig. In de wet WLZ
vinden namelijk geen herindicaties plaats, anders dan in de huidige AWBZ. Het CIZ
doet geen uitspraken over de zorgzwaarte. Dat wordt vastgelegd in het zorgplan dat
door de cliënt (of de vertegenwoordiger) en de zorgaanbieder wordt vastgesteld. In
dat plan staan afspraken over de doelen van de zorgverlening, de afstemming tussen
zorgverleners en de wijze van evaluatie.
De huidige zorgzwaartepakketten (ZZP) worden vervangen door drie zwaarteklassen:
licht, middel en zwaar. Ook kunnen cliënten kiezen voor drie leveringsvormen van
zorg: zorg in natura met verblijf, volledig pakket thuis (zorg in natura thuis) en een
persoonsgebonden budget.
De begroting van VWS bevat voor 2014 een bedrag van 28.116 miljoen euro aan
AWBZ-uitgaven.[80] De minister wil op termijn de WLZ-uitgaven terugbrengen tot
10 à 12 miljard euro.

3.1.3 Aanpassingen Wet maatschappelijke ondersteuning
Vanaf 2015 gaan de gemeenten meer taken uitvoeren die erop zijn gericht om de
oudere of gehandicapte langer thuis te laten wonen, zoals het regelen van de boodschappen of dagopvang.[81] Het kabinet vindt dat gemeenten beter kunnen inspelen
op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten. Daarom vallen ondersteuning en begeleiding aan huis vanaf 2015 onder de Wmo.[82]
In de nieuwe Wmo wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en regie
van de oudere of gehandicapte. De hulpbehoefte wordt samen met de gemeente afgestemd door middel van het zogeheten keukentafelgesprek.[83] In dit gesprek zal aan de
[79] Psychiatrische aandoeningen vormen op zichzelf geen grondslag voor toegang tot de WLZ. Ook de groep mensen met een
licht verstandelijke beperking vanaf 18 jaar en de groep geriatrische revalidatiezorg vallen niet onder de WLZ. Zij vallen onder
de Zvw en de Wmo. (Vilans 2013, p3)
[80] De AWBZ-inkomsten door eigen bijdrages zijn begroot op 1.943 miljoen euro.
[81] De Wmo-taken van gemeenten worden daarmee uitgebreid vanaf 2015. Huidige taken zoals het regelen van huishoudelijke
hulp, blijven onveranderd.
[82] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/
[83] Hoe de gemeenten deze taak gaan benaderen is nog onduidelijk. Ondertussen geven belangenorganisaties al uitgebreide
voorlichting over dit keukentafelgesprek, zoals de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN factsheet ‘Het
keukentafelgesprek’ is te vinden op www.vgn.nl.
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orde komen wat de cliënt zelf kan, wat de cliënt kan betalen, wat de kinderen en de
buren kunnen betekenen, of de cliënt gebruik kan maken van vrijwilligershulp etc.
De gemeente gaat pas bijspringen als dit niets oplevert. Dit staat ook in de huidige
Wmo-wetgeving maar minder expliciet. Verder wil het kabinet de eisen veranderen
voor huishoudelijke hulp. Om vanaf 2015 in aanmerking te komen moet een cliënt
de huishoudelijke hulp hard nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierover. Het ministerie van VWS werkt aan regels voor een uniforme
systematiek voor het bepalen van de eigen bijdrage. Die zal worden gekoppeld aan
inkomen en vermogen. (VWS 2014, p36)
Het Wmo-budget voor 2014 bedraagt 1.659 miljoen euro, voor 2015 is 1.720 miljoen
euro begroot. (VWS begroting 2014, p188) In januari 2014 werd bekend dat gemeenten
3,9 miljard euro krijgen voor de nieuwe verantwoordelijkheden.[84]

3.2 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TRANSITIE
‘Niets blijft zoals het was: verantwoordelijkheden worden zwaarder,
taken veranderen terwijl budgetten slinken.’
ruud koolen, Skipr voorwoord (november 2013)
Hoewel de onderdelen van de nieuwe regelgeving die het meest ingrijpend zijn
pas op 1 januari 2015 ingaan, anticiperen veel belangengroepen op de verwachte
veranderingen. Het ministerie lijkt de nieuwe regels snel te willen invoeren, ook al
zijn de gevolgen niet goed doordacht. Ook de communicatie laat te wensen over.
In de recente kerstgroet van de koepel Wmo-raden (netwerk van lokale organisaties
die bij de Wmo zijn betrokken) was dan ook enige wanhoop te bespeuren. Voorzitter
Hans-Martin Don: ‘2014 staat alweer voor de deur. Hopelijk een jaar met meer duidelijkheid en structuur dan het afgelopen jaar. Hiermee doel ik op alle onduidelijkheid
omtrent de immense decentralisaties met het conflict tussen staatssecretaris van
Rijn en de VNG als ‘hoogtepunt’. 2013 was een absoluut status quo jaar terwijl we
wel aan de vooravond staan van een historische omvorming van het hele sociale
domein. Onduidelijkheid alom!’ (E-mail, 23 december 2013)

[84] Afgaande op de formulering op de website van VWS komt dit bedrag bovenop het budget voor de bestaande toezeggingen.
Maar helemaal duidelijk is dit niet. Het totale Wmo-budget voor 2015 zou daarmee op ruim 5,6 miljard euro uitkomen. Zie
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2014/01/14/van-rijn-nieuwe-wet-maatschappelijke-ondersteuning2015-naar-de-tweede-kamer.html
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3.2.1 De cliënten
De regering wil wonen en zorg scheiden. Vanaf 2013 is dit al gefaseerd ingevoerd.
Cliënten die in 2012 geïndiceerd werden voor een licht zorgzwaartepakket (ZZP-1
en -2) hadden daarmee toegang tot een instelling. Vanaf 2013 gaf ZZP-1 en -2 alleen
nog recht op zorg thuis. Vanaf 1 januari 2014 zijn ook cliënten die ZZP-3 toegekend
krijgen, aangewezen op thuiszorg.[85] Deze veranderingen hebben gevolgen voor
nieuwe cliënten. Zowel het ministerie van VWS als de zorgverzekeraars gaven in
2013 aan de rechten van zittende bewoners te respecteren.
Vanaf 2014 raken zo veel ouderen tussen de wal en het schip. Ruim 15.000 hoogbejaarden die een jaar geleden nog recht hadden op een bed in een verzorgingshuis
moeten dit jaar thuis blijven.[86] Het betreft veelal 80-plussers die moeilijk ter been
zijn, weleens iets vergeten, hulp nodig hebben bij het uit bed komen of bij het douchen en de maaltijd. Voor die groep is geen plaats meer in een verzorgingshuis en
hun aantal zal oplopen tot 56.000 in het jaar 2018.
Maaike Veldhuizen, arts symptoombestrijding en palliatieve zorg in het Elkerliek
Ziekenhuis te Helmond, is niet gerust: ‘Ik denk dat het een heel groot probleem gaat
worden. Ik merk steeds meer dat oudere mensen de beschutting nodig hebben van
het collectief wonen. Moderne elektronische middelen die je helpen om langer thuis
te blijven wonen, zoals bewegingssensoren, bieden die steun niet. Ik denk dat we de
ontwikkeling te ver doorvoeren en dat we hierop terug gaan komen. Ook al omdat
het duur is om individuele zorg bij iedereen thuis te gaan leveren.’
Nog grotere problemen worden verwacht bij nieuwe cliënten met een ZZP-4 indicatie: het beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging. Hun
overgang naar de thuiszorg staat gepland voor 2016. Veel deskundigen vinden dit
‘een brug te ver’. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden
V&VN liet begin 2013 al weten voor ongelukken te vrezen als 32.000 ouderen geen
plaats meer krijgen in een zorginstelling.[87]
Veel specialisten vinden dat verder afbouwen niet kan. Maaike Veldhuizen: ´Toen ik
twintig jaar geleden als specialist ouderengeneeskunde, toen nog verpleeghuisarts,
begon in een verpleeghuis voor lichamelijk zieke mensen, zag ik wel eens mensen
waarvan ik dacht: nou, dat kan thuis ook. Dat heb ik nu echt nooit meer. Ik denk
altijd: deze mensen hebben zoveel zorg nodig, en dat is al afschuwelijk karig in het
verpleeghuis.’

[85] Volgens de huidige wetgeving hebben cliënten met ZZP-3 recht op 9,5 tot 11,5 uur zorg per week.
[86] Artikel Algemeen Dagblad, 7 januari 2014 (Unie KBO)
[87] http://www.zorgvisie.nl/Huisvesting/Nieuws/2013/1/Verpleegkundigen-tegen-verplichte-zorg-thuis-voor-ZZP-4-1150122W/
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3.2.2 De zorginstellingen
De verminderde toegang leidt tot problemen voor de zorginstellingen. Beleidsmedewerker Eeke Dankert van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Emmeloord: ’We zien
dat bewoners die in het verzorgingshuis wonen, daar ook blijven. Omdat de indicatie
is aangescherpt schuiven ze niet door naar het verpleeghuis, zelfs als ze dwalen, niet
meer kunnen lopen of totaal de weg kwijt zijn. De kamers in het verzorgingshuis
zijn klein en gemaakt voor mensen die mobiel zijn, niet voor mensen die tilliften
nodig hebben of die in een rolstoel zitten. Er moet dus worden geïnvesteerd om
de kamers geschikter te maken. Daarbij is het personeel in verzorgingshuizen niet
voor de nieuwe taken opgeleid. Er moet deskundigheid bijkomen op het gebied van
psychogeriatrische begeleiding, bijvoorbeeld hoe ga ik om met dementerenden, en
om wonden te verzorgen en catheters in te brengen. De complexere zorg.’
Het streven van de regering om minder ouderen toe te laten tot verzorgings- en
verpleeghuizen gaat dus voor een leegloop van die huizen zorgen. Volgens een onderzoek van Bureau Berenschot zal de capaciteit de komende jaren met 40 procent
afnemen.[88] Dit zal volgens Berenschot leiden tot sluiting van ruim 800 van de 2.000
ouderenzorglocaties.[89]
De instellingen kampen met een onzekere financiële situatie. Rekening houdend
met de afbouw kortte zorgverzekeraar Achmea in 2013 de budgetten voor ZZP-1
en -2 met 12,2 procent en in 2014 met 41,7 procent. De instellingen ontvangen dus
minder geld voor de huidige bewoners. Het gaat om forse bedragen: de zorglocaties
ontvangen tussen de 3.000 en 5.000 euro per bewoner per maand (Berenschot
2013). Er is een verschil van inzicht over de terugloop van het aantal ZZP-1 en -2
gerechtigden. Achmea rekent met een afbouw van de financiering in drie jaar waar
VWS met vijf jaar rekent.[90] [Figuur 3.1 op de volgende pagina]

3.2.3 De gemeenten
Een ander belangrijk aandachtspunt bij de transitie is de rol van gemeenten. Cliënten die nu een indicatie ZZP-3 (of vanaf 2016: ZZP-4) hebben en niet meer terecht
kunnen in een verpleeg- of verzorgingshuis, moeten vanaf 2015 aankloppen bij het
Wmo-loket van hun gemeente. Dit zal in grote gemeenten naar behoren functioneren
- dat is nu al het geval - maar het is de vraag hoe het in kleinere gemeenten is gesteld
met capaciteit en kennis. Wiemerjan Noordveld, controller van MEE Zuid-Limburg,
een organisatie voor cliëntondersteuning, geeft hier een voorbeeld van: ‘Ik ken een

[88] In de periode 1980 tot 2010 is het aantal verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen gedaald van 196.000 naar 158.000. in
dezelfde periode verdubbelde het aandeel 80-plussers. (Berenschot 2013)
[89] http://www.berenschot.nl/inspiratie/%28opinie%29artikelen/%28opinie%29artikelen/artikelen-2013/sluiting-dreigt-ruim/
[90] http://www.berenschot.nl/inspiratie/%28opinie%29artikelen/%28opinie%29artikelen/artikelen-2013/afbouw-inkomsten-ver/
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Figuur 3.1 Afbouw inkomsten verzorgingshuizen. (Zorgvisie Executive 2013)

ambtenaar van een kleine gemeente in Groningen die halftijds toerisme en halftijds
Wmo doet. Er werd plots gevraagd: de Wmo komt naar ons toe, wie kan dit erbij doen?’
Bij de regiefunctie van de gemeentelijk functionaris kunnen vraagtekens worden
gezet. Ook als de ambtenaar een achtergrond in de zorg heeft, blijft het onzeker of
hij in een keukentafelgesprek de juiste afweging maakt tussen het belang van de
cliënt en het budget van de gemeente. De zorg kan aan een professional uitbesteed
worden maar dan heeft de gemeente geen controle over het budget. En de wetgever heeft beslissen en budgetteren gekoppeld. Het is lastig te bepalen aan wie de
regietaak eventueel kan worden uitbesteed. Veel maatschappelijke zorgorganisaties
hebben contact met de gemeente, maar het aanwijzen van een hoofdaannemer voor
de zorgcoördinatie gaat in de praktijk zeker leiden tot voorkeursbeleid.
Ook is onduidelijk of de gemeenteraad in staat zal zijn om de besluitvormende en
controlerende taken uit te oefenen. Directeur van de Rotterdamse Rekenkamer
Paul Hofstra: ‘Als je ziet dat in een grote raad, zoals wij in Rotterdam hebben, er
misschien drie raadsleden zijn met financiële kennis, dan houd ik mijn hart vast voor
de controle door bijvoorbeeld kleine gemeenteraden.’ (Nieuwsuur, 5 januari 2014)[91]

[91] http://nieuwsuur.nl/onderwerp/593739-gebrek-aan-kandidaten-gemeen
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Een andere onoverzichtelijke situatie werd tijdig afgewend. In het regeerakkoord
stond dat de persoonlijke verzorging een taak van de gemeenten werd, maar onder
druk van belangenorganisaties kwam de staatssecretaris hierop terug.[92] Goed
nieuws voor de cliënt, want verpleging en verzorging blijven op deze manier bij
elkaar en een contactpersoon gaat alle zorgactiviteiten coördineren. De gemeenten
waren boos over deze beslissing: zij zagen een bedrag van 2,5 miljard euro naar de
zorgverzekeraars gaan en kregen minder taken dan in het regeerakkoord was afgesproken.[93] Er waren voor gemeenten al bezuinigingen aangekondigd in verband
met de decentralisatie van zorgtaken: 40 procent op de huishoudelijke hulp en 25
procent op de begeleiding.[94] Bovendien hadden een aantal gemeenten al geïnvesteerd
in het opzetten van een Wmo-systeem. Staatssecretaris van Rijn besloot om extra
geld vrij te maken voor de gemeenten. Zij krijgen in 2015 incidenteel 200 miljoen
euro om te zorgen dat de overheveling van de resterende zorgtaken soepel verloopt.
Daarnaast ontvangen de gemeenten vanaf 2016 structureel 200 miljoen euro voor
vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning.[95]

3.3 GEMISTE KANSEN
‘Kostenreductie is geen visie.’
hans van den bosch, huisarts (Interview 7 januari 2014)
Het kabinet heeft een aantal kansen gemist: in plaats van te hervormen schaft ze
zaken af waarvan duidelijk is dat ze op termijn terug moeten komen, het beleid is
soms penny wise pound foolish en een integrale visie op ouderen ontbreekt.
Al jaren komt vijf procent van alle ouderen uiteindelijk in een verpleeghuis. Door
de toenemende vergrijzing zal er over vijf tot tien jaar weer een grotere behoefte
zijn aan bedden. Nu afbouwen leidt straks tot extra kosten. Het kabinet lijkt wel
bekend met dit fenomeen daar ze de wijkzuster laat terugkomen: in een nieuwe
jas, zonder stopwatch.[96] Twintig jaar geleden liep ze gewoon bij mensen binnen,
zonder indicatie, om daarna in het hometeam te overleggen met de huisarts en
met de maatschappelijk werker. Dit functioneerde prima totdat de wijkzuster werd

[92] In de praktijk zou het voorstel in het Regeerakkoord betekenen dat een verpleegkundige die langskomt voor een medische
controle geen steunkous zou mogen vervangen. Medische handelingen valllen immers onder de Zvw terwijl persoonlijke
verzorging een taak van de gemeente zou zijn.
[93] Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG, noemde het zelfs ´de doodsteek voor het draagvlak
van de decentralisaties´. (Het Financieele Dagblad, 29 november 2013)
[94] http://www.vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo/nieuws/advies-over-bezuiniging-wmohuishoudelijke-hulp
[95] Het Financieele Dagblad, 17 december 2013
[96] http://nos.nl/artikel/586338-van-rijn-wil-wijkzuster-terug.html
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weggesaneerd. De eerste experimenten met de nieuwe/oude aanpak laat tevreden
klanten en minder kosten zien. (BMC 2011) De wijkzuster zou carte blanche moeten
krijgen om met de cliënt te bespreken wat voor hem of haar de meest gepaste zorg
is. Hierdoor worden juist kosten bespaard. Adequate opvang in een vroeg stadium
voorkomt dat mensen pas hulp krijgen als hun klachten fors zijn toegenomen en ze
gebruik moeten maken van duurdere specialistische zorg.
Met het sluiten van verzorgingshuizen verdwijnt een gedeelte van de sociale infrastructuur in de wijk. Verzorgingshuizen zijn vaak verbonden met aanleunwoningen
en ze bieden dagopvang. Als de service van het verzorgingshuis wegvalt, moet de
gemeente andere zorg inkopen voor de inwoners van de aanleunwoningen. Het
kabinet heeft deze kosten niet meegenomen. Rigoreus afbouwen lijkt penny wise
pound foolish.
Om de zorguitgaven terug te dringen, beperkt het kabinet de toegang tot de door de
overheid gefinancierde zorg. Daarnaast doen ze zorgtaken over aan de gemeenten die
hiervoor minder geld ontvangen. Mensen worden buiten verzorgingshuizen gehouden
zonder dat er goede alternatieven zijn. De nadruk lijkt te liggen op kostenreductie in
plaats van op hervormingen zoals het creëren van nieuwe woonvormen voor ouderen.
De vraag naar geschikte woningen is nu al groter dan de beschikbare voorraad. Het
tekort komt voor 2012 uit op 84.000 geschikte woningen. (Van Galen 2013) Een
enquête onder 1700 leden van ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, liet zien
dat 75 procent bereid is te verhuizen naar een seniorenwoning als deze geschikt is
om later een hulpbehoevende partner te verzorgen.[97] De overheid zou de bouw van
geschikte woningen moeten stimuleren. Dit voorziet niet alleen in de zorgbehoefte
van ouderen maar zorgt ook voor werkgelegenheid in de bouw.
Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, lijkt het wonen met zorg echter aan
de particuliere sector over te laten, al wijzen de cijfers uit dat dit niet voldoende oplevert. Blok ziet geen aanleiding om met een visie op ouderenhuisvesting te komen.
Hij lijkt de vergrijzing geen aandacht te willen geven getuige een recent interview:
‘Interessant aan Den Haag is dat de piek van de vergrijzing al geweest is.’[98] Dit
terwijl uit demografische gegevens blijkt dat de piek van vergrijzing rond 2040 ligt.

[97] http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/wonen-en-mobiliteit/nieuws/woning-moet-geschikt-zijn-voor-levensfase
[98] http://www.vozmagazine.nl/PrimoSite/show.do?ctx=145936,216935,654908
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INTERVIEW
Jan Festen
Lid doelgroeppanel Project 100

Nijmegen 4 december 2013

Wat zijn nou belangrijke zaken in de Easycare vragenlijst?
De Easycare vragenlijst, die grote vragenlijst, heeft vooral vragen over welzijn.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de thuissituatie wordt gezien. Dan ben je
ook af van de angst die iedereen heeft zodra hij naar een loket moet of naar een
spreekkamer, want dat geeft een heel andere situatie. We willen in iemands eigen
omgeving kijken en dan aan de hand van vragen proberen duidelijk te krijgen:
hoe functioneert deze persoon nu echt? Wel of niet functioneren, heeft hij steun,
doet hij het helemaal alleen, dat soort dingen komen daar dan uit.

Welke boodschap zou u willen meegeven aan de politiek?
Voor de uiterst kwetsbaren is de utopie van de participatiemaatschappij niet
haalbaar. Dat gaat ten koste van de uiterst kwetsbare ouderen. En ook: breek
niet af wat je hebt, want wat je kwijt bent krijg je niet meer terug. Bijvoorbeeld:
jaren terug is de wijkverpleegkundige weggeschreven want die was te duur. Nu
weten we niet hoe we ze terug moeten krijgen om naast het hele bouwwerk van
wijkteams de wijkverpleegkundige weer terug te krijgen. Weet heel goed wat je
afbreekt en denk aan de uiterst kwetsbaren - dat gaat over het welzijn, de gezondheid en inkomstenniveau - dat je die niet in de steek laat. Luister naar wat
ze nodig hebben. Ik denk dat dat iets is wat de politiek moet doen, anders maak
je een samenleving die alleen voor de sterken en voor de welvarenden overeind
blijft. En waarbij de rest onderuit zakt.
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Lout Bots
Lid doelgroeppanel Project 100

Nijmegen 4 december 2013

Wil de regering terug naar de filosofie van vroeger
waarbij iedereen voor elkaar zorgde?
Ik kan mijzelf als historicus in het plan brengen van de discussie. Dertig jaar geleden of voor de oorlog of in de jaren dertig was er een samenhorige maatschappij
waarin wij voor elkaar zorgden en samen werkten? Nou, vergeet het maar. Dat
is grote lariekoek. Dat bestaat niet, dat was toen niet. Dat wil zeggen: als we dat
eenmaal geaccepteerd hebben, dan moet de discussie anders gaan lopen.

Wat vindt u ervan dat de verpleeghuiscapaciteit wordt afgebouwd?
Ken je Latijn? De te fabula narratur. Over jou worden fabels verteld. Het hoogst
aantal mensen dat ooit als percentage naar een verzorgingshuis of verpleeghuis is
gegaan is tien procent, in een periode van twintig of dertig jaar. Op dit moment is
het vijf of zes procent, niet meer. Ga nou niet dingen vertellen die tegen de feiten
zijn. Het is vijf procent van de mensen die in een beschermde omgeving woont: een
verzorgingshuis of kleine wooncomplexjes. Kan dat dan minder? Naar 4 procent,
naar 3 procent, naar 0 procent? Ik denk dat die 5 procent de harde kern is. De
mensen komen er niet op 65 jaar in, zo werkt het niet. Dat is pas na 75 jaar, als de
situatie moeilijk wordt. De meeste mensen die ik ken willen thuis blijven wonen,
dat is gewoon traditie. Ik denk dat de rek er betrekkelijk uit is.

Is het goed mogelijk om de uitvoering van de Wmo bij de gemeenten te laten?
Ik stel me voor dat alles zoveel mogelijk in een of twee gemeentekaders wordt
geplaatst als het maar gaat om een aanspraak, of rechten, van ouderen. Ook waar
het gaat om kwetsbare gezinnen, dat je aanspraken moet kunnen maken. Als
je maar naar de rechter kunt gaan en kunt zeggen: de gemeente die doet haar
plicht niet goed. Maar als het om maatwerk gaat dan is een groot deel van die
beroepsronde verdwenen. Dat is het punt.
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WiemerJan Noordveld
Controller MEE Zuid-Limburg

Geleen 5 december 2013

Wat verwacht je dat er in de praktijk gaat gebeuren?
Ik denk dat er op termijn grote verschillen gaan ontstaan tussen gemeenten want
gemeenten mogen hun eigen beleid gaan bepalen. Het kan zo zijn dat op het
moment dat de ene kant van de straat de ene gemeente is, en de andere kant de
andere gemeente, dat er ongelijkheid komt in het aanbod.

Hoe wordt in de nieuwe Wmo de werkrelatie tussen MEE en de gemeenten?
Als wij in alle 18 of 19 gemeenten in Zuid-Limburg werken, dan heb je 18 of 19
subsidierelaties en 18 of 19 verschillende rapportages. De gemeenten willen het
allemaal op hun eigen manier hebben. Je bespaart misschien in de efficiëntie van
de uitvoering maar je moet beslist meer geld uitgeven in de verantwoording en,
om aan boord te kunnen blijven, aan marketing en PR. Daar ga je straks geld aan
uitgeven. Hoeveel bespaart dat dan op het totale plaatje?

Hoe zit het met jullie wachtlijsten?
Wij hebben wachtlijsten, niet overdreven maar we moeten alle zeilen bijzetten om
te zorgen dat de mensen niet te lang wachten. In de ondersteuning zie je steeds
meer dat wij afhankelijk zijn van andere organisaties, en dat de andere organisaties
minder efficiënt kunnen werken of wachtlijsten krijgen. Tja, dan loopt het vanzelf
op voor ons. Processen die vroeger twee weken duurden, lopen nu twee maanden:
om dingen geregeld te krijgen zoals vervangende woonruimte.
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Juan de Roda Husman
Zorgverkoop en marketing VUmc

Amsterdam 10 december 2013

Waar komt de huiver van ziekenhuizen vandaan om cijfers te publiceren?
Tja.. de beslissers zijn veelal academici die heel erg hebben van: dit moet je goed
bekijken. Of: dit moet nog beoordeeld worden. Of: dit moet nog gevalideerd
worden, of: dit kun je niet zo goed met elkaar vergelijken.

Je strandt dus op de nuances?
Inderdaad. En dan ben je heel lang bezig maar krijg je niks. In plaats van een uitkomst die misschien niet helemaal goed is maar die wel richting geeft.

Heb je het gevoel dat de academische centra gaan specialiseren?
Is dat proces al begonnen?
Ze zijn ermee bezig. De een is verder dan de ander. Maar ik zie nog steeds een groot
gebouw staan met een bepaalde kostenstructuur waar je bepaalde opbrengsten
voor nodig hebt om die kosten te dekken. Het zijn logge apparaten. Academische
ziekenhuizen moeten nog een omslag maken.

Wat zou er politiek kunnen gebeuren
om de complexiteit in de zorg te verminderen?
Veranderingen heb je altijd. Als je kijkt naar het gebied van financiering, dan zou
enige stabiliteit wel goed zijn. Dus niet weer grote systeemwijzigingen. Geef het
systeem de kans om zich te bewijzen. We hebben nu zoveel grote veranderingen
achter elkaar gehad: eerst de bekostiging van bedden, toen van specialisten, later
DBCs, nu weer naar DOTs. Natuurlijk moet je aan het systeem blijven sleutelen maar
als je telkens grote veranderingen achter elkaar krijgt, dan betekent dat: je hebt
geen vergelijkingsmateriaal. Je kunt niet goed cijfers vergelijken, je kunt geen prijzen vergelijken dus in dat opzicht zou ik zeggen: ga niet alles op zijn kop gooien.
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hoofdstuk 4
De zorgkosten
‘Positieve geluiden over het beheersen van de zorgkosten in dit en
vorig jaar zijn zwaar overdreven. Op zijn best gaat het om een zekere
afremming van de stijging. De stijging die resteert, is twee keer zo
groot als de groei van het nationaal inkomen.’
wouter bos, VUmc (Het Financieele Dagblad, 27 december 2013)
Volgens berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd in 2012
bijna 93 miljard euro uitgegeven aan gezondheidszorg en welzijnszorg. (CBS 2013)[99]
De cijfers van 2013 zijn nog niet bekend maar naar verwachting komen er enkele
procenten bij. Dit totaal bevat niet alleen overheidsuitgaven, maar bijvoorbeeld ook
aanvullend verzekerde zorg als tandartszorg. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op
de door de overheid gefinancierde zorgkosten, de stijging en de mogelijke oorzaken
hiervan.

4.1 HET BUDGETTAIR KADER ZORG
Binnen het kabinet zijn afspraken gemaakt over het maximale bedrag waarbinnen
de zorguitgaven moeten blijven. Dit is het Budgettair Kader Zorg (BKZ). In het BKZ
zitten de zorguitgaven in het kader van de Zvw en de AWBZ en de uitgaven van gemeenten in het kader van de Wmo. Een deel van de VWS begroting behoort ook bij
het BKZ, namelijk de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland,
[99] De grootste uitgavenposten waren ziekenhuiszorg (23,9 miljard euro) en ouderenzorg (18,1 miljard euro). Zie http://www.
gezondheidszorgbalans.nl/kosten/zorguitgaven/totale-zorguitgaven/
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uitgaven op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(Wtcg) en uitgaven aan opleidingen. (VWS 2013 nr.2, p155) [Figuur 4.1]
VWS
Begroting

Wmo
BKZ

Figuur 4.1 Verhouding BKZ,
VWS begroting en Wmo

Het bruto BKZ omvat alle uitgaven en ontvangsten in het kader van de Zvw en
AWBZ. De bruto BKZ-uitgaven in 2014 zijn begroot op 72,9 miljard euro, de een na
grootste uitgavenpost binnen de totale rijksuitgaven (29 procent).[100] Van die 72,9
miljard euro gaat 42.556 miljoen euro naar de Zvw. Hiervan gaat ruim de helft naar
de medisch specialistische zorg: 22.487 miljoen euro. De andere grotere posten in
de Zvw-uitgaven zijn voor eerstelijnszorg (4.521 miljoen euro), geneesmiddelen en
hulpmiddelen (8.810 miljoen euro) en geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
GGZ (4.334 miljoen euro).
Van de 28.116 miljoen euro die wordt besteed aan AWBZ-uitgaven gaat 23.705
miljoen euro naar zorg in natura (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, extramurale
zorg) en 2.417 miljoen euro naar pgb’s.
De gemeenten ontvangen via het gemeentefonds 1.659 miljoen euro voor uitgaven
in het kader van de Wmo. Dit is geen geoormerkt geld.
[> bijlage 1. factsheet bkz-uitgaven en ontvangsten 2014]

Figuur 4.2 Bruto BKZ-uitgaven naar financieringsbron. (Begroting VWS 2013 nr.2, p6) [101]

[100] Sommige bronnen geven OECD-cijfers voor internationale vergelijkingen. Dit beperkt zich tot uitgaven voor
genezing en verpleging. Verzorging wordt volgens de OECD-standaard niet tot de gezondheidszorg gerekend.
Zie http://www.nationaalkompas.nl/algemeen/kosten-van-ziekten/hoe-zijn-zorgkosten-afgebakend
[101] De Zvw-premie voor kinderen onder 18 jaar wordt door het rijk betaald uit belastinggeld. Het bedrag is 2,5 miljard
euro voor 2014 en is deel van de 42,6 miljard euro van de Zvw. (Begroting VWS 2014, p196)
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De BKZ-uitgaven worden vrijwel geheel gefinancierd uit premies: de AWBZ-premie, de
nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Slechts een paar procent
is direct afkomstig uit de VWS begroting (rijksbijdragen voor Caribisch Nederland,
Wtcg en opleidingen). De rest van de financiering komt uit eigen betalingen (Zvw:
3,1 miljard euro; AWBZ: 1,9 miljard euro).[102]
De overheid financiert ook het gemeentefonds (Wmo).
Om uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht te houden, probeert de overheid
ervoor te zorgen dat er meer geld binnenkomt via de premies (het overgrote deel van
de inkomsten). Marco Franzen: ‘In het belastingplan wordt dan een van de twee dingen
aangepast: de belastingschijfjes worden soms opgerekt en het premiepercentage kan
worden gewijzigd. Daar wordt mee gespeeld om de begroting sluitend te maken.’[103]

4.1.1 Commentaar op de VWS begroting
In haar beoordeling van de VWS-begroting (Brief 22 oktober 2013) ging de Rekenkamer in op de geplande decentralisatie in de zorg. ‘Gemeenten zijn in 2015
verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar weten nog niet hoeveel geld ze precies
krijgen. Daarom maken veel gemeenten nog geen afspraken met zorgaanbieders en
bureaus jeugdzorg. Dit vormt volgens ons een risico, omdat de voortgang van de
zorg hierdoor in gevaar dreigt te komen. Gemeenten en jeugdzorginstellingen zijn
er zeer bij gebaat dat de staatssecretarissen van VWS en van Veiligheid en Justitie
(VenJ) zo snel mogelijk duidelijk maken hoe groot het decentralisatiebudget is.’
(Rekenkamer 2013, p9)
Het is onduidelijk of de ministeries de frictiekosten voor rekening willen nemen.
Frictiekosten zijn kosten die worden gemaakt bij de afbouw van een organisatie.
Indien een organisatie moet afbouwen zijn er vaak langlopende verplichtingen aan
personeel en huisvesting.
WiemerJan Noordveld beschrijft de praktijk: ‘MEE Zuid-Limburg wordt geacht tot
31 december 2014 honderd procent dienstverlening te leveren. Theoretisch kan het
zo zijn dat wij per 1 januari 2015 volledig moeten stoppen. De bodem dreigt onder
de hulpverlening weg te vallen. Het zou goed zijn om een overgangsperiode in te
lassen met gedwongen winkelnering: bijvoorbeeld in het eerste jaar 80 procent van
de diensten, in het tweede jaar 60. Zo garandeer je continuïteit van zorg en kun je
frictiekosten bouwen op bijvoorbeeld 25 of 30 procent afbouw.’

[102] Waar van netto BKZ wordt gesproken, bedoelt men het bruto BKZ verminderd met de ontvangsten uit eigen bijdrage en
eigen risico op uitgaven.
[103] De verhoging van het eigen risico in het Kunduz-akkoord (mei 2012) leidde ook tot de gewenste bezuiniging. Eigen bijdragen
worden niet meegenomen in de BKZ-begroting. Verhoging van het eigen risico van 220 naar 350 euro leverde daarom direct
al 2 miljard euro op aan besparingen (16,8 miljoen inwoners x 130 euro).
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Aan de positieve kant merkt de Rekenkamer op dat de financiële informatievoorziening is verbeterd en ze waardeert de prioriteit die de minister geeft aan het eerder
verkrijgen van realisatiecijfers. Die zijn noodzakelijk om tot een goede begroting te
kunnen komen. De informatievoorziening in de zorg is complex, in juli 2013 gaf de
minister nog aan dat de implementatie van bepaalde maatregelen enige tijd in beslag
zou gaan nemen vanwege deze complexiteit. (Schippers 2013) Het onderwerp moet
daarom volgens de Rekenkamer hoog op haar agenda blijven staan.

4.2 KOSTENSTIJGING
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw slaagde de overheid erin om via
aanbodsturing de zorgkosten te beperken. De groei was gematigd. In de praktijk
bleek pure aanbodsturing toch slecht te werken. Het leidde tot wachtlijsten, haperende productiviteit en verminderde kwaliteit van zorg. Eind jaren negentig werd
de strakke budgettering opgeheven. Er ontstond vrij snel een sterke stijging van de
uitgaven, die veel sterker was dan de langetermijn trend sinds 1972.[104] Een duidelijke trendbreuk is zichtbaar rond het jaar 2001.
De zorgkosten in Nederland zijn gestegen van 47 miljard euro in 2000 naar bijna
93 miljard euro in 2012. [Figuur 4.3] Dat is gelijk aan 5.500 euro per inwoner van
Nederland.[105]
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Figuur 4.3 Zorguitgaven per sector 2000-2012, in miljard euro (CBS 2012)

[104] In de curatieve en de langdurige zorg werd vanaf 2001 ingezet op kwaliteitsverbetering en het verkorten van de wachtlijsten.
De macrobetaalbaarheid raakte als thema op de achtergrond. (Taskforce 2012, p12)
[105] http://statline.cbs.nl
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De groei van de zorgkosten was elk jaar hoger dan de totale economische groei en
het zorgbudget nam daardoor een steeds groter aandeel van de overheidsuitgaven
in beslag. In 2012 ging 15,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar
gezondheidszorg en welzijnszorg. [Figuur 4.4]

Figuur 4.4 Ontwikkeling zorguitgaven (percentage van bbp) 1972-2010. (Van der Horst 2011, p18)

Dat het aandeel bbp zo hoog is, heeft negatieve gevolgen. Hoge zorguitgaven
verdringen andere collectieve uitgaven, bijvoorbeeld in de sociale sector of in het
onderwijs. Stijging van zorguitgaven leidt tot hogere belastingen en premies en dat
geld wordt niet besteed aan consumptiegoederen. Het remt de economische groei.
(Taskforce 2012, p14)[106]
De zorguitgaven variëren met de leeftijd. Curatieve zorgkosten zijn hoog bij pasgeborenen door vaccinaties en worden lager op kinderleeftijd. Naarmate mensen ouder
worden lopen de curatieve zorgkosten geleidelijk op. De kosten voor langdurige zorg
treden vooral op bij oudere leeftijd en nemen pas sterk toe na het vijfenzeventigste
levensjaar. [Figuur 4.5]
[> bijlage 2. gemiddelde kosten per sector naar leeftijd en geslacht in 2007]

[106] Het Nederlands percentage is vergelijkbaar met Duitsland en Frankrijk en hoger dan andere Europese landen (OECD-cijfers).
Alleen in de Verenigde Staten gaat een nog groter deel van het bbp naar zorguitgaven.
Zie http://www.gezondheidszorgbalans.nl/kosten/zorguitgaven/zorguitgaven-en-bruto-binnenlands-product
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Figuur 4.5 Leeftijdsprofiel uitgaven curatieve zorg en langdurige zorg, 2007. (Van der Horst 2011, p25)

Naast leeftijd speelt opleiding een belangrijke rol. Mensen met alleen basisonderwijk
gebruiken tijdens hun leven gemiddeld zo’n drie duizend euro per jaar, hoogopgeleiden
twee duizend. Bij de financiering is het omgekeerd. In het jaar 2011 droeg iemand
met een hbo/wo opleiding vier duizend euro bij aan collectieve voorzieningen en
iemand met een vmbo-opleiding twee duizend euro. (Van der Horst 2013, p3)
De vraag is dus wie de rekening betaalt als de kosten almaar stijgen. Gaat de inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zvw en AWBZ omhoog, dan komen de lasten
terecht bij mensen met hoog inkomen. Dat gaat ten koste van economische groei.
Als de lasten meer gelijk worden verdeeld, bijvoorbeeld door een verhoging van de
nominale premie, dan gaat een groot deel van het geld van mensen met een laag
inkomen op aan zorg. Dit wordt door de verhoging van de zorgtoeslag gedeeltelijk
gecompenseerd.
Meer dan tachtig procent van de zorgkosten wordt gefinancierd via belastingen
en premies. Een verdere stijging dwingt tot belangrijke keuzes over solidariteit,
verdeling tussen jong en oud en eigen bijdrages.
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4.3 OORZAKEN VAN DE KOSTENSTIJGING
4.3.1 Verscheidenheid aan meningen
Elke officiële instantie heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de stijging van de
zorgkosten.[107] Er is een veelvoud aan rapportages en aan conclusies. Dat alleen al
maakt duidelijk dat het moeilijk is om op zichzelf staande factoren aan te wijzen: er
zijn veel interacties. Een voorbeeld: het RIVM-rapport van Slobbe uit 2011 wordt
regelmatig geciteerd. Hierin staan drie oorzaken voor de toenemende zorgkosten: vergrijzing (15 procent aandeel), prijsstijgingen (35 procent aandeel) en een
complex van oorzaken zoals verruimde indicaties, groei van het aantal patiënten,
intensievere behandelingen en de inzet van nieuwe medische technologie (samen
50 procent aandeel).
Er is meer aan de hand. Technologische ontwikkelingen en intensievere behandelingen hebben ervoor gezorgd dat mensen langer zijn gaan leven. Mensen hebben
dus meer kans om zorg te gebruiken en de zorgkosten stijgen daardoor. Zo werkt de
ene factor (technologie) de andere (vergrijzing) in de hand en is het niet eenvoudig
om de stijging van zorgkosten toe te schrijven aan één specifiek element.
Een ander probleem is de verscheidenheid aan instanties. In Nederland zijn een
aantal instituten betrokken bij onderzoek naar determinanten van volumegroei, elk
met de eigen invalshoek. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft expertise op
sociaal-cultureel vlak, het Centraal Planbureau (CPB) op macro-economisch gebied,
het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) op het vlak van zorginhoudelijke pakketveranderingen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op het gebied van actoren
in de zorgmarkt. Omdat de instituten op verschillende manieren het zorggebruik
benaderen, zijn er verschillen in de beoordeling en in de weging van determinanten.
Dat maakt een eenduidige rangordening moeilijk. Maar het blijkt dat het voeren
van beleid in alle segmenten de hoofdoorzaak is van volumegroei. (Kommer 2010,
p5)[108] [Tabel 4.1]
Opmerkelijk genoeg komt in al deze onderzoeken het verschijnsel welvaartsziekten
nauwelijks aan bod. De gezondheidsschade als gevolg van leefgewoonten is langzaamaan toegenomen, het spectrum aan ziektebeelden verandert. De hoge prevalentie van
obesitas, longkanker, COPD, diabetes en depressie in onze moderne leefomgeving
draagt fors bij aan de zorgkosten. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
vroeg al in 2011 om meer aandacht voor preventie, andere instanties besteden er
vrij weinig aandacht aan. (RVZ 2011, p7)

[107] Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) publiceert recente cijfers over kosten via de website
http://www.kostenvanziekten.nl
[108] Kommer legt uit dat het effect van een determinant sterk afhangt van de zorgsector. Het effect van medische technologie
(een abstract begrip) is bijvoorbeeld in de curatieve sector groter dan in de AWBZ-sectoren. (Kommer 2011, p6)
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Macroniveau

Microniveau

Curatieve zorg

AWBZ-zorg

Curatieve zorg

AWBZ-zorg

Beleid

Beleid

Beleid

Beleid

Nationaal inkomen
(welvaart)

Demografie: leeftijd,
geslacht, beperkingen

Demografie en
gezondheidstoestand:
beperkingen en tijd tot
overlijden

Beperkingen en
aandoeningen

Medische technologie

Sociaaleconomische
factoren

Medische technologie

Demografie:
leeftijd en geslacht

Demografie en
gezondheidstoestand

Opleiding: inkomen en
huishoudsamenstelling

Tabel 4.1 Rangorde van determinanten van volumegroei, naar afnemend belang. (RIVM 2010, p30)

4.3.2 Rapport van de Taskforce
In 2012 publiceerde de Taskforce Beheersing Zorguitgaven het verslag Naar beter
betaalde zorg met een overzicht van oorzaken en aanbevelingen.[109] De Taskforce
adviseert een reële jaarlijkse groei van de collectieve groeiuitgaven met 2,5 procent
oftewel 1 procent (de demografie) boven de structurele groei van 1,5 procent (de
economie). De vergrijzing rechtvaardigt dit. De Taskforce geeft aan dat een forse
inspanning nodig is om het huige groeipad van 4,25 procent per jaar om te buigen.
Dat moet komen van meer gepaste zorg op de juiste plek.[110]
De Taskforce onderschrijft de conclusie van Kommer (Tabel 4.1) dat beleid een belangrijke oorzaak van kostenstijging is. Op pagina 18 staat de volgende uitleg: ‘De
zorg is bij uitstek een sector waar markt- en overheidsfalen en strategisch gedrag
van actoren een belangrijke rol spelen. Marktmacht, informatie-asymmetrie, aanbodgestuurde vraag, coördinatieproblematiek, transactiekosten en niet transparante
dienstverlening, het is allemaal in ruime mate aanwezig. Het gevolg is een complex
en hybride systeem waar de marktwerking door de overheid wordt gereguleerd en
de door de overheid bepaalde budgetten marktprikkels bevatten.’ De complexiteit
van het zorgstelsel werkt bovendien camel noses in de hand.[111] De afgelopen jaren
zijn enkele opvallend snelle stijgers gesignaleerd.
[109] De Taskforce is in het leven geroepen door de ministeries van VWS en Financiën.
[110] Zorg moet terug naar de kern. Dat wil zeggen dat alleen gepaste zorg die noodzakelijk is ten laste van het collectief komt.
Veel zorg kan goedkoper in de eerste lijn worden geleverd in plaats van in ziekenhuizen, of extramuraal in plaats van in
AWBZ-instellingen. (Taskforce 2012, p5-6)
[111] De camel nose is metafoor voor de situatie waarin kleine onschuldige regelingen de deur openen voor grote ongewenste
budgettaire gevolgen. Het is vernoemd naar een oud Arabisch spreekwoord: ‘If the camel once gets his nose in the tent,
his body will soon follow.’ (Wikipedia 2013)
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Periode

Jaarlijkse groei

Persoonsgebonden budget

2005-2010

19 %

Extramurale verslavingszorg

2004-2010

18 %

Curatieve jeugd GGZ

2004-2010

16 %

Begeleiding verpleging en verzorging

2005-2007

39 %

Huisartsen (ketens, innovaties)

2006-2009

16 %

Tabel 4.2 Camel noses in de zorg. (Taskforce 2012, p19)

Een andere oorzaak betreft de definitie van zorg: die is de laatste jaren steeds verder opgerekt. De medische beroepsgroep stelt ICD- en DSM-classificaties vast die
elk jaar worden uitgebreid. Daardoor passen meer mensen in bepaalde hokjes - om
vervolgens zorg te krijgen.[112] Typische voorbeelden van het oprekken van definities
met bijkomende behandelingen zijn ADHD en autisme.[113] Onder andere hierdoor is
de samenstelling van de zorg veranderd: de gemiddelde zorgzwaarte is afgenomen
terwijl het volume is verhoogd. (Taskforce 2012, p17)
Laag kostenbewustzijn bij de cliënt speelt ook een rol, met name in de curatieve
zorg. In Nederland is de maximale eigen bijdrage gering in vergelijking tot andere
landen.[114] Daaruit volgt dat er nauwelijks een remeffect zit op het gebruik van zorg:
de cliënt is niet prijsgevoelig. Ook ontstaat compensatiegedrag zodra het eigen risico
vol is; dan is de rem op extra zorg helemaal weg. Samengevat is er vanuit de cliënt
weinig belang om de zorgvraag laag te houden.

4.3.3 Een topzware sector
In het zorgstelsel gaat veel geld naar de eigen organisatie. Veel instellingen hebben een
hiërarchische structuur met een veelvoud aan managementlagen. Werknemers in de
zorg geven vaak aan dat er teveel lagen zijn en dat niet duidelijk is waarom sommige
functies überhaupt bestaan. Zoals de aanwezigheid van een full-time secretaresse
op een kinderdagverblijf, alleen omdat er een regel bestaat dat de telefoon bemand
moet zijn. Of een administratieve kracht die op een woonlocatie wordt ingezet om

[112] De International Classification of Diseases (ICD) geldt als de WHO-standaard voor epidemiologie, health management en
klinische diagnostiek. Zie http://www.who.int/classifications/icd/en. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM) is een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen. Zie http://www.dsm5.org/
Pages/Default.aspx
[113] http://nl.wikipedia.org/wiki/ADHD
[114] In andere landen wordt veel met losse eigen bijdragen gewerkt. In België is de maximum eigen bijdrage 450 euro voor
mensen met lage inkomens en 1.800 euro voor mensen met hoge inkomens. In Finland is het maximum 590 euro voor
ambulante en klinische zorg plus 630 euro voor geneesmiddelen. In Noorwegen en Spanje is het respectievelijk 537 euro
en 500 euro (1000 euro per huishouden) per jaar. (Taskforce 2012, p24)
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het zorgplan in het computersysteem te zetten, terwijl de begeleiders daarvoor
genoeg tijd hebben op momenten waarop ze niet met de cliënten bezig zijn.
De wijze van besturing kan ook een zware last op een organisatie leggen. De hoeveelheid managers kan opmerkelijk hoog zijn, maar ook de bestuurderssalarissen
bij bedrijven in de publieke sector zijn soms buiten alle proportie. PCkwadraat,
een adviesbureau in de zorg, stelde een overzicht samen van topsalarissen in de
zorg.[115] Ruim 800 zorgbestuurders hadden in 2010 een bruto jaarsalaris groter dan
100.000 euro. Van deze groep ontvingen zelfs 130 bestuurders meer dan 200.000
euro. In sommige gevallen was de jaarlijkse omzet van de instelling niet groter dan
10 miljoen euro. Dat roept de vraag op hoeveel geld daadwerkelijk aan het bed van
de cliënt terecht komt.
Lonneke op ’t Broek, regio manager bij stichting Reinaerde: ‘Een deel van het overheidsgeld wordt afgeroomd door het zorgkantoor. Ik schat dat 90 procent overblijft,
dat gaat naar de zorginstelling. Daarmee betaal je je personeel en dat is de volgende 25
procent. Dan de bakstenen, de kantoorartikelen en je wilt ook nog reserves opbouwen.
Van het NZa-tarief gaat 40 procent daadwerkelijk naar de zorg. Dat is bar weinig.’

[115] http://www.zorgmarkt.nl/charts/documenten/2010/100.000%20zorgbestuurders.pdf
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INTERVIEW
Hannie van Leeuwen
Nationaal Programma Ouderenzorg

Rotterdam 11 december 2013

Vindt u dat het huidige regeringsbeleid de juiste richting op gaat?
Ik vind dat ze veel te lang gewacht hebben, mede door het geslinger van de ouderen zelf. Ik weet nog de vroegtijdige discussie over de rollator uit het pakket.
Nou, de wereld was te kort. Een fiets koop je toch ook zelf? Dus een rollator toch
ook? Maar nee, de ouderen wilden niet en de politiek gaf gehoor aan de stem
van de ouderen. Daar heeft 50PLUS natuurlijk ook een beetje slecht aan gewerkt,
door zo eenzijdig de belangen van de ouderen te verdedigen.

In de nieuwe WLZ wordt nog meer een beroep gedaan op de mantelzorgers.
Wat vindt u daarvan?
Ik vind hun situatie in vele gevallen nog niet gunstig. En ik vind dat de gemeenten in hun beleid heel veel extra aandacht moeten geven aan de mantelzorgers
en moeten zorgen dat er respijtzorg komt. En dat kan door één loket te maken
in iedere gemeente waar de mantelzorger met zijn vraag terecht kan. Een goed
voorbeeld is de gemeente Den Haag. In het collegeakkoord is een passage over
de mantelzorg opgenomen en er is tweeeneenhalf miljoen extra beschikbaar gesteld om mantelzorgers te ondersteunen. Dat moet overal gebeuren want er zijn
ontzettend veel mantelzorgers in de ouderenzorg. Maar die komen vaak tekort
en voelen zich vaak overbelast. En dat moet men dan signaleren, zij moeten de
kans krijgen om te zeggen: ‘Ik ben aan het eind.’
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Maaike Veldhuizen
Arts symptoombestrijding en palliatieve zorg Elkerliek Ziekenhuis
Helmond 11 december 2013

Toen je begon als palliatieve arts, wat was je toegevoegde waarde?
Stelde jij de andere vragen?
Ik denk dat ik behandelingen ter discussie durfde te stellen, het nut van lang doorbehandelen van ernstig zieke mensen. Ik was goed in symptoombestrijding dus ik
verbeterde de kwaliteit van het leven van de mensen die daar lagen. Maar ik stopte
vooral behandelingen die eindeloos doorgingen. Ik heb als medisch manager een
plan geschreven om de palliatieve expertise structureel aan het ziekenhuis toe te
voegen. Mijn persoonlijke drijfveer was het verbeteren van de kwaliteit van zorg
voor de palliatieve mensen. Als manager wist ik dat ik ook iets met geld moest
doen en ik heb daarom een stuk geschreven waarin ik gezegd heb: ´Ik denk dat
ik bij elke patiënt waar ik kom zoveel geld bespaar aan behandelingen die niet
gedaan worden, of gerichter gedaan worden, of opnames die niet gedaan worden
omdat ik het thuis beter regel, dat ik mijn salaris dik en dun terugverdien.´ Daar
geloofde dit ziekenhuis in. Daar heeft het in voorop gelopen.

Moet je palliatieve zorg zien als een geneeskunst in wording, in groei?
Nou, er zijn medisch gezien veel meer mogelijkheden. Wat dat betreft is het een
apart specialisme geworden. Er zijn meer mogelijkheden voor pijnbestrijding, of
symptoombestrijding of behandeling van klachten. Dat maakt het bijna tot een apart
specialisme. Maar ik denk dat in een ziekenhuis het erg nodig is om de grenzen te
bewaken van wat je doet. En dat is allereerst nodig omdat het anders enorm veel
leed bezorgt. Het andere is: het kost letterlijk ook heel erg veel. Dus ik denk dat
het een absolute win-win situatie is als je de palliatieve geneeskunde eerder inzet.

Heb je nog een tip voor 50PLUS?
Jawel, zeker als je VWS krijgt! Allereerst zorgen dat er goede palliatieve dokters
in de ziekenhuizen komen, omdat de minister van VWS de begroting dan dicht
krijgt, denk ik.
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INTERVIEW
Tiny Mommers
Oudere (80PLUS)

Geleen 12 december 2013

Het nieuwe appartementencomplex in de straat hiernaast,
is dat speciaal gebouwd voor ouderen?
Klopt. Er wonen in hoofdzaak ouderen. Je komt er alleen in met een indicatie.
Dus dan moet je iets mankeren. Een vriendin van mij kwam er gelukkig terecht.
Normaal kom je daar met 90 jaar niet zomaar in, maar ze had haar schouder
gebroken. Door aandringen en medewerking van een dochter en een zoon is zij
daar gekomen. Alleen vanwege de leeftijd was dat niet gelukt.

Wat dat vroeger anders? Weet u dat nog?
Oh ja. In Oud-Geleen bijvoorbeeld. De buurvrouw achter, die was ook over de 90 en
ze kon er niet terecht. Ze kon wel nog trappen lopen naar haar slaapkamer op de
eerste verdieping, en dat vertelde ze ook nog: ‘God, ik kan nog dit, ik kan nog dat.’
Nou, dan kom je niet in aanmerking hoor. Dat had ze beter niet kunnen vertellen.

Dus je moet tegenwoordig eerst iets breken of zo?
Bijna wel. De kinderen van een andere vriendin zeiden dan ook: ‘Mam, houd je
mond, anders ga jij weer opscheppen over wat je nog kunt.’ Die hebben toen verteld: ‘Onze moeder is in de 90, dit gaat langzamer, dat gaat langzamer, ze struikelt
vaker en ze woont helemaal alleen in een groot huis. Wij maken ons echt zorgen.
Met veel soebatten heeft ze uiteindelijk een appartement gekregen.
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Célèste Timmermans
Docent verpleegkunde ROC Gilde opleidingen

2 januari 2014 (per Skype)

Wat voor ontwikkelingen heb je de afgelopen jaren gezien in het onderwijs?
Onderwijs en praktijk zijn sterk verbonden. We hebben studenten: verzorgende,
verpleegkunde en helpende. Waar we tegenaan lopen is dat door de bezuinigen
in de zorg er nauwelijks stageplaatsen zijn. Dat was een jaar of tien geleden niet
het geval. Het is zo’n groot probleem geworden dat we studenten in het eerste
leerjaar nu zeven weken stage aanbieden, vorig jaar was dat nog tien weken.
De zorginstellingen hebben onvoldoende aandacht, mensen en mankracht om
eerstejaars studenten te begeleiden. Er zijn zelfs ROCs in Nederland die ervoor
kiezen om het eerste leerjaar helemaal geen studenten de praktijk in te laten gaan.

Zei je zojuist dat je een licentie moet aanschaffen om te mogen werken,
hoorde ik dat goed?
Klopt, die moeten wij aanvragen om les te kunnen geven. Een student koopt ook
een licentie voor een bepaald vak, bijvoorbeeld Nederlands. Dat is ook zoiets van
de overheid waar wij ontzettend boos over zijn. De afgelopen jaren zijn wij als
mbo verplicht om rekenen, Nederlands en Engels te geven. Bij onze mbo zorg
en welzijn struikelen studenten op deze vakken. En bij ons zijn ook een aantal
buitenlandse vrouwen die zeer geschikt zijn voor de zorg, echt zeer geschikt. Maar
omdat ze CITO-toets moeten doen in het Nederlands - en het is echt absurd aan
welke hoge eisen ze moeten voldoen - halen ze de opleiding niet. Ze struikelen
op de Nederlandse taal, het niveau is te hoog.

Halen jullie dan je benodigde lesuren voor de zorgvakken?
Wij hebben minder lesuren te besteden. Er vallen uren weg die we eigenlijk vroeger
hadden om les te geven, dat is niet meer. De échte vakken waar studenten om
staan te schreeuwen, bijvoorbeeld pathologie, daar wordt in geschrapt. Omdat
daar twee uur Engels staan, twee uur Nederlands en twee uur rekenen. Dan zitten
de studenten achter de computer te werken aan die blokken.
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hoofdstuk 5
Beheersbaarheid
van de zorgkosten
‘In een betrekkelijk eenvoudige zaak oordeelde de Nationale Ombudsman
dat een patiënt er in verband met het eigen risico recht op had om vooraf
te horen wat een medische behandeling kostte. De VVD diende daarover
een motie in bij de Tweede Kamer die werd aangenomen. Daags daarna
klaagden delegaties van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid bij
de Nationale Ombudsman omdat zijn aanbeveling vanwege het systeem
(de diagnosebehandelcombinatie, DBC) nauwelijks uitvoerbaar was. Het
nieuwe systeem waaraan inmiddels werd gewerkt (DBC op weg naar trans
parantie, DOT) maakt het zelfs onmogelijk dat een behandelaar een prijs
noemt, stelden deze vertegenwoordigers van de sector. Aan het slot
verzuchtten zij dat het financiële systeem zo ingewikkeld in elkaar zit dat
slechts enkele financieel specialisten dit begrijpen. Onlangs stelde een
voorzitter van een raad van bestuur van een ziekenhuis dat de begroting
van ziekenhuizen zo ingewikkeld is dat geen bestuurder dit meer begrijpt.’[116]
alex brenninkmeijer
Mijn onbegrijpelijke overheid, Verslag van de Nationale Ombudsman over 2012, p14

[116] A. Brenninkmeijer. Democratie en de burger. Staatsrechtconferentie Leiden 2012. (Essay, p11)
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5.1 TRANSPARANTIE EN EENVOUD
Kostenbeheersing begint met transparantie en eenvoud. Om kosten in de hand te
houden, moet op z’n minst bekend zijn wat de omvang van die kosten is. Maar de
complexiteit van wetgeving en systemen in het zorgstelsel is bijzonder groot.[117] In
dit hoofdstuk wordt ingegaan op die complexiteit en op de aanpak om de kosten
te beteugelen.

5.1.1 Het coderingssysteem
Op 21 januari 2014 maakte DBC Onderhoud, de landelijke organisatie die de
definities voor medische verrichtingen vaststelt, de gemiddelde tarieven bekend
voor veelvoorkomende eenvoudige zorg die patiënten tevoren kunnen plannen.[118]
DBC Onderhoud besloot om patiënten meer inzicht te geven in de kosten van hun
behandeling. Voor veel patiënten is het inschatten van kosten belangrijk omdat ze
een deel van de rekening betalen vanuit het eigen risico.
Transparantie kwam niet van de zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Die leken
afspraken over tarieven liever voor zich te houden, uit vrees voor een slechtere
onderhandelingspositie. De Algemene Rekenkamer gaf in Transparantie Ziekenhuisuitgaven een noodsignaal af over het financiële toezicht in de ziekenhuissector: ‘De
wijze van controle en verantwoording is nauw verbonden met de inrichting van de
financiering van de zorg. Die wordt al jaren gekenmerkt door een grote mate van
complexiteit en is in 2012 zelfs toegenomen door een cumulatie van systeemwijzigingen en maatregelen die de minister van VWS doorvoerde. Het inzicht in de aard
en de ontwikkeling van zorgkosten schiet tekort.’ (Rekenkamer 2013, p 26)
Tot 2005 was de inkoop van de zorgverzekeraars gebaseerd op de verrekenprijzen
met ziekenhuizen en op de tarieven die door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) werden voorgeschreven voor andere zorgverleners. Het systeem
was gekoppeld aan de rijksbegroting en het was de bedoeling dat zorgverzekeraars
zorg voor hun verzekerden zouden inkopen, zodoende zou een marktwerking ontstaan. (Blom 2012) In de praktijk werkte dat niet goed: veel zorgverleners hadden
nauwelijks inzicht in de werkelijke kosten en de medisch specialisten gaven geen
inzicht in hun tijdsbesteding per geleverde zorgeenheid. Het was ook moeilijk te
bepalen hoe de kostenstructuur in elkaar zat. In de dagprijs van een ziekenhuisbed
zat bijvoorbeeld de bouw van het ziekenhuis, de nieuwe heup, en het personeel.[119]
[117] De Nationale Ombudsman schrijft in Mijn onbegrijpelijke overheid dat complexiteit, naast bureaucratie en onvoldoende inlevingsvermogen, de belangrijkste oorzaak is van spanning tussen de overheid - als systeem - en de leefwereld van de burger.
(Jaarverslag 2012, p3)
[118] http://www.dbconderhoud.nl
[119] Ziekenhuizen kregen een budget toegewezen van de overheid en verrekening met de zorgverzekeraar liep via een lumpsumregeling, op basis van het aantal bedden. Ziekenhuizen werden dus niet afgerekend op geleverde zorg. Vaak kwamen de
daadwerkelijk gemaakte kosten hoger uit. Als er een tekort was op de jaarlijkse ziekenhuisbegroting sprong de overheid bij.
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Dat veranderde in 2005 met de intrede van de diagnosebehandelcombinatie (DBC).
Voor het eerst werden prijzen voor ingrepen vastgesteld om de kosten inzichtelijk te
maken. De DBC-systematiek is een coderingssysteem dat het geheel van een geleverd
zorgproduct omschrijft. Het verving het oude systeem van ziekenhuisfinanciering.
Ziekenhuizen konden vanaf dat moment alleen nog declareren per DBC. Jan Jaap
Janse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): ‘De DBC is gekomen om betere
marktwerking te krijgen. In de AWBZ is daarvoor het zorgzwaartepakket gekomen.
Het idee van beide is hetzelfde: je betaalt een instelling niet meer voor de capaciteit maar op basis van geleverde zorg. Je betaalt niet voor de beschikbaarheid van
bedden maar voor de gehele behandeling. Het verschil is dat je bij een DBC voor de
hele behandeling betaalt en bij ZZP’s per dag.’
DBCs omvatten medische handelingen (operaties, onderzoeken, therapie) en ook
de ondersteunende activiteiten (verpleegdagen, specialistenoverleg). Door aan alle
activiteiten prijzen te koppelen wordt de totale prijs van een DBC berekend. De
NZa stelt voor een deel de tarieven vast.[120] DBCs uit het A-segment kennen een
vast tarief. Het A-segment bestaat tegenwoordig vooral uit de meer complexe operaties. Voor andere DBCs, het B-segment, geldt een gedeeltelijk vrije prijsvorming.
Het NZa stelt het maximumtarief vast, of het tarief wordt helemaal vrijgelaten. In
dit B-segment moeten ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderhandelen over de
prijs.[121] De introductie van de DBC ging erg traag. In 2008 was nog maar 10 procent
van de ingrepen overgeheveld naar het B-segment en er viel de eerste jaren weinig
te onderhandelen.[122]
Het DBC-systeem leidde helaas niet tot eenvoud, binnen korte tijd ontstond een
kleurrijk palet met 30.000 verschillende DBCs.[123] Niet alleen het grote aantal, maar
ook de definities van DBCs leidden soms tot verwarring. ‘Sommige zorgproducten
zijn voor artsen niet herkenbaar. Terwijl zij juist diegenen zijn die het product moeten herkennen’, zegt Juan de Roda Husman, afdeling Zorgverkoop en Marketing
aan het VUmc.
Vanaf 1 januari 2012 werd de DBC-systematiek aangepast door introductie van de
DOT: DBC Op weg naar Transparantie. Dit om de medische herkenbaarheid van het
zorgproduct te verbeteren en om te vereenvoudigen. Van 30.000 DBCs wil men
komen tot 4.400 DOTs, de DBC-zorgproducten. Transparanter is het systeem he[120] http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/veelgesteldevragen/dbc-dot
[121] In de media is soms ophef over de variatie in tarieven. Dat komt voor als een ziekenhuis of zorginstelling zorg levert aan een
cliënt maar geen contract heeft met de verzekeraar van die cliënt. Het ziekenhuis rekent in dat geval het passantentarief. De
cliënt dient via de restitutie de nota in bij zijn eigen verzekeraar en krijgt dan ongeveer 70 procent vergoed. De rest betaalt
hij zelf. De zorgverzekeraar heeft in dat geval geen invloed op het tarief dat de instelling rekent. (Interview Jan Jaap Janse, NZa)
[122] Een van de eerste DBCs was het plaatsen van een kunstheup. De prijs varieerde van 9.000 tot 12.000 euro. Ziekenhuizen
onderhandelden en kregen bijvoorbeeld korting bij ‘afname’ van 50 heupen. (Blom 2012, p20)
[123] Dit grote aantal ontstond doordat DBCs zijn ontwikkeld per specialisme. Voor osteoporose bestaat bijvoorbeeld een DBC
voor de behandeling door de orthopeed maar ook een DBC voor de behandeling door de internist. De website van de patiëntenfederatie NPCF: http://www.npcf.nl biedt een heldere uitleg.
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laas niet geworden. De Nationale Ombudsman schreef in 2013 aan de minister van
VWS: ‘De realiteit is dat het declaratiesysteem steeds complexer wordt en dat voor
de patiënt leesbare facturen ontbreken. De systeemwereld van de zorgsector sluit
onvoldoende aan bij de belevingswereld van de patiënt.’[124]
Juan de Roda Husman beschrijft de administratieve praktijk in het ziekenhuis:
´Iemand komt binnen met een probleem. Je opent een DOT, vervolgens ga je zorgactiviteiten registreren. Die zorgactiviteiten zijn kleine behandelingen, medisch
herkenbaar en niet te duur. Als de behandeling is afgesloten, sluit je de DOT. Daarna
lever je de informatie aan met een extern systeem, een grouper.[125] Die werkt volgens een aantal afleidingen en knooppunten. Als je alles goed invult, levert dat een
bepaalde DOT op. Als je voor die DOT een afspraak hebt met de zorgverzekeraar
dan kun je hem declareren. Wat vaak gebeurt, is dat de afleiding niet goed gaat of
dat je niet goed registreert en dan heb je uitval. Dan kun je de DOT niet declareren.
In zo´n geval moet je corrigeren en opnieuw aanbieden. Hopelijk leidt het dan wel
tot een zorgproduct.´
Het systeem voor verpleeg- en verzorgingshuizen is ook complex en nodigt uit tot
manipulatie: soms treedt upcoding van het zorgzwaartepakket op. Er zijn regelmatig
berichten dat instellingen zwaardere zorg indiceren dan nodig is. Het CIZ voerde een
aselecte steekproef uit bij 202 dossiers. (CIZ 2013) Het bleek dat 31 procent van de
indicaties fout was: 23 procent kon worden aangemerkt als upcoding, terwijl bij 8
procent de indicatie juist lager was dan nodig. In 69 procent van de gevallen was de
juiste indicatie afgegeven. Onlangs stelde het CIZ 26 zorginstellingen onder verscherpt
toezicht. (NOS, 21jan2014)[126] De woordvoerder van het CIZ was opvallend mild in
zijn toelichting: ‘Het hoeft niet te betekenen dat er is gefraudeerd. Het systeem is
ingewikkeld en voor de zorgaanbieders is het soms moeilijk te beoordelen hoeveel
zorg een patiënt nodig heeft.’
Achmea stuurde in 2014 zo’n duizend tandartsen een brief vanwege onjuiste
declaraties.[127] Achmea concludeerde na een intern onderzoek dat die sinds 2010
onterecht declareerden, gemiddeld 4.000 euro per tandarts. Dit kwam aan het licht
door een analyse van declaraties die als combinatie onmogelijk zijn en door opsporing van zorg die nooit is gegeven (teveel handelingen bij een patiënt). Jan Willem
Vaartjes, voorzitter van de Associatie Nederlandse Tandartsen, reageert lakoniek
op het initiatief van Achmea: ‘Er bestaat een groot grijs gebied van wat wel en wat
niet kan in de mondzorg. Andere verzekeraars hebben geen problemen met wat die
tandartsen doen.’

[124] http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/default/files/dbc_brief_aan_ministerie_van_vws_18_juli_2013.pdf
[125] http://www.dbconderhoud.nl/grouper29/menu-id-41
[126] http://nos.nl/artikel/600227-zorginstellingen-onder-toezicht.html
[127] http://www.nrc.nl/nieuws/2014/01/09/tandartsen-declareren-te-veel-gemiddeld-4-000-euro-per-tandarts
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Verkeerde codering vindt plaats in veel zorgsectoren. Veel psychologen kennen hun
cliënten soms een zwaardere diagnose toe omdat de verzekeraar de zorg anders niet
vergoedt.[128] De voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Elly
Plooij-van Gorsel: ‘Fraude? Je kunt het ook creatief noemen. Of noodzakelijk omdat
een cliënt anders van hulp verstoken blijft.’[129]
Het coderingssysteem stelt behandelaars soms voor een dilemma. De huidige systematiek is ontwikkeld om transparantie te vergroten en om behandelaars en patiënten
prijsbewust te maken. Dat is niet gelukt. Er zijn defecten die moeten worden opgelost.

5.1.2 Zorgverzekeringsfonds en AFBZ
De zorgfinanciering kent ingewikkelde fondsconstructies zoals het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, die bovendien kampen
met tekorten.
Het Zorgverzekeringsfonds verdeelt de inkomsten uit de inkomensafhankelijke
premie over de zorgverzekeraars aan de hand van een verdeelsleutel die uitgaat
van kenmerken van de verzekerden.[130] Het gaat om risicofactoren als leeftijd,
geslacht, medicatiegebruik, aandoeningen, sociaaleconomische status en de regio
waarin iemand woont. Die vormen een indicator voor te verwachten zorgkosten.
De verrekening vooraf heet de ex ante verevening. De ex post verevening is de correctie na afloop. Die geschiedt via nacalculatie van verliezen op bepaalde vormen
van zorg en via compensatie voor verzekerden met extreem hoge zorgkosten: de
hogekostenverevening. Het uitvoeren van al deze berekeningen is niet eenvoudig en
kost veel tijd en geld.
PeeWee van Voorthuijsen, specialist in grote datasystemen, vindt het systeem te bewerkelijk: ‘Men heeft veel factoren gepakt voor een wetenschappelijke onderbouwing.
Daarmee creëer je een schijnzekerheid. Uit de computerberekening rolt een exacte
waarde van 7.532 euro en 24 cent. Maar dat is geen herkenbaar bedrag waarmee je
kunt werken. Dat zegt niets meer. Neem gegevens uit de praktijk en risicoprofielen
die ertoe doen, kijk op een hoger aggregatieniveau en baseer daar je verevening op.’
De ex post verevening wordt geleidelijk afgeschaft, het is de bedoeling dat deze per
1 januari 2017 geheel is verdwenen.[131] Daar is voldoende reden toe. Ten eerste is

[128] http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/21/psychologen-geven-zware-diagnoses-dan-wordt-therapie-vergoed/?utm_campaign
=rss&utm_source=syndication
[129] Naast upcoding is het ook bijzonder eenvoudig om te frauderen met codes. RTL-nieuws kwam in september 2013 met
een rapportage over nep-instellingen waarbij misbruik werd gemaakt van artsencodes. Zie http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/
binnenland/nep-artsen-dienen-massaal-valse-declaraties
[130] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2007/03/30/besluitvormingsproces-risicoverevening.html
[131] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/27/beantwoording-kamercommissieverslag-schriftelijk-overleg-inzake-het-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-besluit-zorgverzekering.html
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de prikkel voor verzekeraars om zorg tegen scherpe prijs in te kopen, verzwakt.
Verliezen worden immers gecompenseerd. Ook duurt het vanwege de ingewikkelde
vereveningen soms jaren voordat cijfers definitief zijn. Minister Schippers in een
Kamerbrief: ‘Het ex ante vereveningsmodel 2014 voor de GGZ is gebaseerd op kostengegevens 2011 van verzekeraars en verzekerdenkenmerken over 2009, 2010 en
2011.’ (Schippers 2013).
Door inschattingsfouten bij de introductie had het Zorgverzekeringsfonds jarenlang
een groot tekort. In 2009 liep het exploitatietekort zelfs op tot zes miljard euro en
moesten verzekeraars ter correctie uit de nominale premies bedragen storten in het
fonds. Begin 2014 is het tekort bijna ingelopen: de VWS-begroting 2014 geeft een
negatief eigen vermogen van ongeveer 1,7 miljard euro.
Als onderdeel van het AWBZ-systeem voor langdurige zorg draagt de belastingdienst
de geïnde premies af aan het CVZ. Het CVZ beheert deze inkomsten in het Algemeen
Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Maar de inkomsten zijn sinds 2008 nauwelijks
toegenomen, terwijl de uitgaven fors zijn gestegen. Het fonds heeft jaarlijks een
exploitatietekort. Dit tekort wordt telkens aangevuld door het rijk omdat is gekozen
voor een stabiele en (structureel) niet-lastendekkende premie voor de AWBZ.[132]
De rijksbijdragen zijn boekhoudkundig verwerkt als een lening van het rijk aan de
AFBZ. Het AFBZ betaalt in ruil rente aan de overheid.[133] Het tekort voor 2014 komt
op 3 miljard euro, waarmee het totale tekort van het AFBZ-fonds op 20,5 miljard
euro komt. [Figuur 5.1]
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Figuur 5.1 Tekorten AFBZ 2012-2014 in miljoen euro’s. (Brief Rekenkamer 22 oktober 2013)

[132] Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer. (Brief 22 oktober 2013, p6)
[133] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/12/17/factsheet-1.html
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Het tekort is een lening uit de staatskas die te zijner tijd moet worden afgelost. De
staatssecretaris heeft laten weten dat hij met een voorstel voor een oplossing komt,
samen met de opheffing van de AWBZ. Dat staat gepland voor 1 januari 2015. Als
de schuld op de burgers wordt verhaald, zou het kunnen betekenen dat er voorlopig
geen verlaging van de 12,65 procent AWBZ-premie komt.

5.2 KRACHTEN IN DE MARKT
‘Dat marktwerking in de zorg voor efficiënte oplossingen zorgt,
is een mythe.’
maarten van der kloot meijburg, auteur Follow the Money
Het begrip marktwerking kan worden bezien vanuit verschillende invalshoeken. In
de curatieve zorg betekent marktwerking: loslaten van budgettering, belonen van
zorgverleners voor geleverde zorg, selectieve inkoop door verzekeraars wat concurrentie geeft tussen aanbieders, keuzes van de cliënt wat tot concurrentie tussen
zorgverzekeraars leidt, en de toetreding van zorgondernemers. In de langdurige zorg
gaat marktwerking om de mogelijkheid om winst te maken in de thuiszorg en de rol
van het pgb in de AWBZ. Marktwerking kan ook verwijzen naar schaalvergroting
en verandering in de mentaliteit, wanneer productiviteit belangrijker wordt dan
kwaliteit van zorg. (SER 2012, p22)
De huidige sturingsfilosofie is de gereguleerde marktwerking. De overheid bepaalt
de spelregels en schept de randvoorwaarden maar bepaalt niet de prijs, volume en
capaciteit. In de praktijk werkt die filosofie stroef. Door het wettelijk recht op zorg
is er nooit zekerheid dat de totale zorgkosten onder het budgettair plafond blijven.
Daarnaast probeert de gereguleerde marktwerking gelijktijdig betere controle én
vrije marktwerking te bewerkstelligen. Dat laatste komt niet van de grond als de
overheid niet kan loslaten. En dat het aantal spelregels erg groot is, wordt duidelijk
uit het overzicht van de sturingsprincipes per sector. [Tabel 5.1]
Ook de vrije prijsvorming verloopt niet voorspoedig. Met de introductie van de
DOT werd het B-segment met een gedeeltelijk vrije prijsvorming uitgebreid naar 70
procent, waardoor er meer te onderhandelen viel. De verzekeraars gingen op zoek
naar zorg voor de scherpste prijs.[134] Volgens Juan de Roda Husman is er sprake van
ongelijke machtsverhoudingen: ‘Ziekenhuizen moeten op basis van beperkte ervaring
prijzen vaststellen. We mogen geen prijzen uitwisselen met andere instellingen,
[134] Omdat de verzekeraars minder met vaste prijzen kunnen rekenen en dus meer risico lopen, stelt De Nederlandsche Bank
strengere eisen aan het weerstandsvermogen, de financiële buffer, van verzekeraars. Zie http://www.statistics.dnb.nl/index.
cgi?lang=nl&todo=Verzekeraars
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Sector

Sturingsprincipes

Huisartsen

Poortwachtersfunctie
Gereguleerde tarieven
Vrije tarieven voor modernisering en innovatie
Direct toegankelijk
Geen eigen betalingen

Keten DBCs

Toegang via verwijzing
Vrije prijzen
Integrale bekostiging
Alle zorg in basispakket

Tandartsen

Direct toegankelijk
Gereguleerde en vrije tarieven

Fysiotherapeuten

Direct toegankelijk
Vrije markt

Logopedisten

Toegankelijk via verwijzing huisarts/specialist
Gereguleerde tarieven

Verloskunde

Direct toegankelijk
Gereguleerde tarieven (in toekomst vrije tarieven)
Geen eigen betalingen

Kraamzorg

Direct toegankelijk
Gereguleerde tarieven

Instellingen voor medischspecialistische zorg en vrijgevestigde medisch specialisten

Gereguleerd segment: gereguleerde maximum tarieven
Vrij segment: prestatiebekostiging/vrije tarieven
Toegankelijk via huisarts
Macrobeheersingsinstrument
Versterkte positie raad van bestuur t.o.v. medisch specialisten

Overige curatieve zorg

Gereguleerde tarieven
Indirect toegankelijk

Ambulance/ziekenvervoer

Budgettering
Gereguleerde tarieven
Gereguleerd aanbod

Farmaceutische hulp

Toegang via voorschrift arts
Vrije tarieven
Prestatiebekostiging

Hulpmiddelen

Toegang via toestemming verzekeraar
Vrije prijzen

Geneeskundige GGZ

Budgettering/ prestatiebekostiging
Maximumtarieven
Vrije toegang/ toegang via verwijzing

AWBZ

Centrale indicatiestelling
Macrobudgettering
Zorgzwaartebekostiging
Gereguleerde tarieven (onderhandelbaar)

Wmo

Macrobudgettering
Beleidsvrijheid gemeenten

Tabel 5.1 Sturingsprincipes per sector. (Taskforce 2012, p71-79)

90

 Beheersbaarheid van de zorgkosten
dat is kartelvorming. Verzekeraars hebben wél de prijzen van alle ziekenhuizen,
ze spreken met iedereen. Ze zeggen gewoon: we hebben hier de benchmark. Jouw
prijs is te hoog.’
Eind 2013 kwam het Radboud ziekenhuis in Nijmegen in de problemen. Het budget
voor zorg aan patiënten van Achmea was overschreden en de zorgverzekeraar was
niet bereid om zorg bij te kopen, een aanvullend contract af te sluiten of zorgkosten
boven de afspraken voor 2013 te vergoeden.[135] Het structurele gat was inmiddels
10 miljoen euro en de raad van bestuur van het Radboud greep in: patiënten van de
Achmea-merken (Zilveren Kruis, Agis, Interpolis, FBTO, De Friesland) waren pas
vanaf 2014 weer welkom.
In het artikel ‘Onderhandelingen zorginkoop staan op springen’ berichtte het NRC over
de onderhandelingsgesprekken voor 2014.[136] Die zitten in een impasse. Zorgverzekeraars bieden soms tot vijftien procent lager dan de huidige prijs en dat is voor
veel ziekenhuizen financieel niet haalbaar. Te verwachten valt dat de ziekenhuizen
in de toekomst een betere positie verwerven aan de onderhandelingstafel omdat
ze groter worden. Door de jaren heen zijn steeds meer ziekenhuizen gefuseerd. In
1980 waren er 200 ziekenhuizen in Nederland, in 2009 waren dat er 166. Nu zijn
er nog 90 organisaties. (FD, 7 november 2013) [Figuur 5.2]

Figuur 5.2 Alle Nederlandse ziekenhuizen en hun locaties (RIVM, 2013)
[135] http://nos.nl/artikel/584602-radboud-weert-achmeapatienten.html
[136] http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/02/onderhandelingen-zorginkoop-staan-op-springen
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In de praktijk blijkt dat het overlaten van de tariefbepaling aan de vrije markt een
moeizaam proces is. Het is ook maar de vraag of vrij onderhandelbare ziekenhuiszorg
leidt tot minder kosten. Het RIVM presenteerde gegevens over de prijsontwikkelingen na introductie van het B-segment. (Westert, 2010) Wanneer prijzen in het
B-segment langzamer stijgen dan in het A-segment levert overheveling besparing
op als er geen veranderingen in het volume zijn. Van 2005 tot 2007 was de uitgavenontwikkeling in het B-segment hoger dan in het A-segment. Dat duidt dus niet op
besparing.[137] Na 2007 bleven de prijsontwikkelingen in beide segmenten ongeveer
gelijk. Er zijn signalen dat de prijsontwikkeling in het B-segment dit jaar positief
uitvalt. De zorgverzekeraars hebben goede afspraken gemaakt die zouden kunnen
leiden tot lagere kosten. (Blom 2014)
De vraag in hoeverre de vrije markt prijs en volume moet bepalen, is ook actueel in
andere sectoren. Noé van Hulst, Nederlands ambassadeur bij de OECD, was jarenlang
uitvoerder van het marktdenken in de energiesector: ‘Ik heb in de jaren erna veel
bijgeleerd. Je kunt je niet alleen op markten en prijssignalen verlaten. Dan duurt
het te lang om de echte problemen aan te pakken.’ Van Hulst is tegenwoordig fel
pleitbezorger voor regulering en meer coördinatie door de overheid.[138]
Dat het vrijgeven aan de markt niet automatisch zorgt voor beheersing van de kosten, is te zien in de Verenigde Staten dat het duurste zorgstelsel ter wereld heeft, in
percentage van het bbp.[139] De overheid probeert in te grijpen door te hervormen:
Obamacare beoogt de zorgkosten te verlagen en de polissen goedkoper te maken.[140]

5.3. NAAR OPLOSSINGEN
Het marktdenken biedt maar tot op zekere hoogte aanknopingspunten voor de
beheersing van de zorgkosten. Transparantie, inzicht in de kosten, kan kostenbewustzijn stimuleren. De patiënt zou inzicht moeten hebben in de kosten van zijn
behandeling. Dit zou mee moeten worden genomen in het gesprek tussen behandelaar en patiënt en daarom onderdeel moeten zijn van de beroepsopleiding. Om
transparantie te bereiken, zouden verder de financieringssystemen vereenvoudigd
moeten worden.[141]
Een uitdaging is de geringe interesse die er bij de ministeries lijkt te bestaan voor
dit onderwerp. Zo meldde de Rekenkamer dat men ooit bij de ministeries van VWS
en Financiën naging of het exploitatietekort in het AFBZ-fonds als een probleem
[137] http://www.gezondheidszorgbalans.nl/thema-s/stelselwijziging/conclusie-en-discussie/vrij-onderhandelbare-zorg
[138] Interview Volkskrant, 1 oktober 2013
[139] http://www.gezondheidszorgbalans.nl/kosten/zorguitgaven/zorguitgaven-en-bruto-binnenlands-product
[140] De Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA, informeel: Obamacare) is een Amerikaanse federale wet,
op 23 maart 2010 getekend door president Barack Obama.
[141] Zie de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging in België: http://kanselarij.belgium.be/nl/dav
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werd beschouwd (toen: 12 miljard euro). Dat bleek niet het geval te zijn. Er was geen
urgentie om dit in de rijksbegroting tot uitdrukking te brengen ‘en wel in de jaren
dat de uitgaven worden gedaan en niet vele jaren later’. (Rekenkamer 2011, p11)
Te vaak ontbreekt ook politieke durf om zaken te veranderen. De huidige kabinetsplannen zijn slechts aanpassingen binnen de bestaande structuren. In 2011 kreeg
de commissie Baarsma de opdracht om te zoeken naar een alternatief instrument
om de uitgaven voor ziekenhuiszorg beheersbaar te houden. De commissie koos
voor het macrobeheersingsinstrument, het ultimum remedium. Dit instrument legt
ziekenhuizen een boete op bij overschrijding van het budget. Ziekenhuizen kunnen
dit voorkomen door goede ramingen, toedelen van financiële kaders voor de zorgverzekeraars en een strakke kalender voor contractering. (Baarsma 2012)
Een dergelijk macrobeheersingsinstrument om de begroting beter op orde te krijgen
is een voorbeeld van regeling bovenop regeling en straffen in plaats van zoeken
naar win-win situaties. Het is tijd om serieus onderzoek te doen naar alternatieve
manieren van financiering, zoals rekenen in gezondheidswinst en belonen van niet
behandelen. Hier wordt in hoofdstuk 6 verder op ingegaan.
Voormalig topman van De Nederlandsche Bank Lex Hoogduin opperde in het Financieel Dagblad het idee om de overheid tien jaar lang steeds een procent minder te
laten uitgeven. Die tien procent aan lagere overheidsuitgaven zou voor acht procent
kunnen gaan naar lagere belastingen en voor twee procent naar het terugdringen
van het begrotingstekort. Origineel en briljant in eenvoud. Elseviers columnist Syp
Wynia hierover: ‘Of het gaat gebeuren is een tweede, want er is alle kans dat dit gezonde idee strandt in de vastgelopen polder of anders wel in de ‘amorfe clubjes’ - dixit
Lex Hoogduin - die zich politieke partijen noemen.’ (Elsevier 18 januari 2014, p54)
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Jan Jaap Janse
Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Utrecht 3 januari 2014

De laatste tijd zijn er vaak berichten in de media
over variatie tussen tarieven. Hoe zit dat?
Wij stellen niet de tarieven van elke instelling vast. Je hebt een aantal tarieven.
Bijvoorbeeld in de huisartsenzorg heb je maximumtarieven. Iedereen mag dus
zelf bepalen wat hij in rekening brengt met een maximum per behandeling. De
gedachte is: je kan dat niet leveren zonder een contract met de verzekeraar en de
verzekeraar heeft er geen belang bij als een hoog tarief wordt berekend. Want
dat moet de verzekeraar betalen.

Dus daarbij speelt de vrije marktwerking?
Het is pure marktwerking. We hebben drie soorten tarieven. Je hebt géén tarieven,
de vrije markt; je hebt vaste tarieven waarbij iedereen hetzelfde rekent; je hebt
maximum tarieven. Dat laatste komt het meeste voor. Wij stellen maximumtarieven
vast voor bepaalde handelingen, zoals DBCs en ZZPs. Wat er wel eens in de media
komt, heeft te maken met het volgende. Een instelling maakt met de verzekeraar
afspraken over het maximumtarief. Maar je hoeft niet gecontracteerd te zijn om
zorg te kunnen leveren. Als jij naar een ziekenhuis gaat waar jouw verzekeraar
geen contract mee heeft, kan je via de restitutie de nota indienen bij je verzekeraar.
Meestal betaalt de verzekeraar 65, 70 procent van die rekening, de rest betaal je
zelf. De verzekeraar heeft geen invloed op het tarief wat die instelling rekent.
Daar zit precies de crux, daar ontstaat een grote variatie.

Vind je dat de politiek voldoende kijkt
naar structurele verbeteringen van het systeem?
De politiek is een stuk jachtiger geworden: als maandag iets in de krant staat dan
moet het dinsdag zijn opgelost. Terwijl je ook kunt denken: wat gebeurt, dat hoort
zo. Dat is niet raar. Laten we eens kijken naar een structurele oplossing in plaats
van de incidenten op te lossen. Het is niet erg om achter een incidenteel probleem
aan te gaan maar als de politiek dan roept ‘Zorg dat dit nooit meer voorkomt’,
dan stapel je twintig verbodjes op elkaar. Dat lost niks op.
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Hugo van Hengel
Promotieonderzoeker VU Amsterdam

Amsterdam 4 januari 2014

Zijn er landelijke richtlijnen waar gemeenten wettelijk aan moeten voldoen?
Landelijke richtlijnen zitten in de drie W-vragen: 1 wát willen we bereiken, 2 wát
gaan we daarvoor doen en 3 wát mag het kosten. Verder kunnen gemeenten
volledig zélf bepalen op welke manier ze hun doelstellingen vormgeven, op welk
detailniveau, hoe abstract het is en of ze dat meetbaar willen maken met indicatoren.

Helpen al die indicatoren? Kom je wijs uit de informatie?
Niet altijd. Neem als voorbeeld de gemeente Zwolle. Daar hebben ze enorm veel
doelstellingen en per doelstelling erg veel indicatoren. Ze hebben ongeveer 200
doelstellingen voor de hele gemeente, voor alle terreinen, met misschien wel 400
indicatoren. Daar valt eigenlijk niet mee te werken. Daarnaast zie je bij andere
gemeenten dat het juist weer heel abstract is gebleven. Daar zijn weinig indicatoren en dan het is ook niet mogelijk om daar harde afspraken aan te ontlokken.

Uitvoeren van zorg is een complexe taak.
Gaat het goed lukken om resultaten te meten?
Juist de zorgsector is een sector die op zichzelf goed meetbaar is. Het is mogelijk
om veel indicatoren op te stellen. In de praktijk zullen er zeker indicatoren zijn
waar je grote vraagtekens bij kunt zetten.
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Anne de Brouwer
DenkTank 2013

Amsterdam 6 januari 2014

Gaat het carte blanche idee daadwerkelijk gezondheidswinst opleveren?
Het antwoord daarop is: beleidsmakers vinden het spannend om los te laten en
om te zeggen: geef iemand onbeperkt de tijd en ruimte om dit op te lossen. Want
dan moet je echt dingen loslaten. Het enige antwoord is: start pilots op om te laten
zien wat deze werkwijze op kan leveren. Bewijs het gewoon. Desnoods doe je per
gemeente het net even anders maar laat zien dat het werkt. In Amsterdam werkt
het. Er is een pilot geweest met de carte blanche, dat was een succes.

Dat was een pilot in de jeugdzorg?
Ja. Vooraf waren er in een probleemgezin soms twintig hulpverleners. Door daar
kritisch naar te kijken en een hulpverlener een carte blanche te geven om te doen
wat nodig is, konden een aantal andere hulpverleners vertrekken. De carte blanche
hulpverlener kon veel overnemen. Voor het gezin werd de hulpverlening zo duidelijker en eenvoudiger. Het aantal hulpverleners rondom het gezin werd kleiner
en de kosten daalden. Aanvankelijk was de carte blanche hulpverlener intensief
betrokken bij het gezin. Na verloop van tijd daalden de kosten nog eens omdat
het gezin door de samenwerking met de carte blanche hulpverlener het overzicht
kreeg en ze samen problemen effectief op konden lossen. Het gezin kreeg meer
zelfregie, kon zelf weer dingen oppakken.

Wat vindt de Denktank van gezondheidszorg en ouderen?
We hebben twee oplossingen uitgewerkt op het gebied van ouderenbeleid, maar
dat gaat meer in op de eenzaamheid van ouderen: Samen Uit met Oud en het
Samen Sterk Plan.

Dat heeft beide te maken met preventie
en mensen activeren en langer vitaal houden?
Klopt. Wat wij in onze analysefase bij ouderenzorg zagen, is dat eenzaamheid
een heel groot probleem is. En dat eenzaamheid uiteindelijk leidt tot grotere
zorgvraag en hogere zorgkosten. In dat opzicht is het Getrapt Pensioen ook een
interessante oplossing. Daar moeten jullie echt naar kijken.
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Wat is jouw kijk op het huidige vereveningssysteem?
Wij willen een zekere egalisatie tussen zorgverzekeraars omdat ze bang zijn dat
bepaalde mensen die slecht verzekerbaar zijn, worden geweigerd en veel hogere
premies krijgen. Daar ga je wat aan doen, om dat te beschermen. Je kunt dat
op twee manieren doen: je kunt het vooraf doen en je kunt, en dat lijkt typisch
Nederlands, vervolgens ook proberen dat achteraf in detail te becijferen. Dus een
keer ex ante en dan nog eens ex post, achteraf berekenen. En hoe lang duurt dat
dan? Nu wordt anderhalf tot twee jaar na afloop van het boekjaar vastgesteld
wat de nacalculatie moet zijn.

Die ex post gaat trouwens uit het systeem verdwijnen.
Dat lijkt mij een heel goed idee.

De beslisboom van de DBC/DOT systematiek geldt als zeer complex.
Wat kan je daaraan doen?
Dat is natuurlijk heel lastig maar dat kennen we al. Het is wat ze vroeger pigeon
holing noemden. Stel je een grote duiventil voor en de duif moet het goede hokje
vinden. Dat is ongelofelijk lastig want het vergt heel veel expertise. Hoe meer
hokjes, hoe meer de kans dat de duif niet het goede hokje vindt. Dat heb je hier
ook. Wat men geprobeerd heeft is te zeggen: hee mensen, de kosten rijzen de
pan uit met de behandelingen, we kiezen voor een soort standaardisatie. Maar
wel op zo’n diep niveau dat je uiteindelijk de kosten helemaal niet drukt maar
er nog meer krijgt.

Jij had nog een opmerking over de voorpagina
van het document over verevening?
Precies. Als je naar het plaatje kijkt, wat zie je
dan? Een aantal stenen die op elkaar gestapeld
zijn in een bijzonder wankel evenwicht terwijl de
mens nog bezig is om dat totaal nog even fine
te tunen. Nou, zo moet een stabiel systeem niet
in elkaar zitten.
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hoofdstuk 6
Handvatten voor verbetering
‘Whatever reforms we implement should provide strong incentives
for improved quality, prevention, and more efficient delivery of care.’
barack obama, US President. (The Audacity of Hope 2006, p184)
Hervormingen in de zorg zouden moeten leiden tot een hogere kwaliteit, preventie
en efficiëntie. Obama beschijft in The Audacity of Hope kernachtig het modelplan om
de beste zorg te geven op de meest kosten-effectieve wijze. Hij legt de nadruk op
eerstelijnszorg, preventie, noodhulp en het goed managen van chronische condities
zoals diabetes en astma. Twintig procent van de patiënten krijgt tachtig procent
van de zorg, aldus Obama. Als we erop letten dat patiënten getrouw hun dieet en
medicatie nemen, dan heeft dat een zeer positief effect op gezondheidstoestand van
mensen. Een voorbeeld van een simpele interventie die zal leiden tot kostenreductie.
In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen beschreven die gedeeltelijk al zijn ingezet
en die leiden tot een betere kwaliteit van de zorg, een mindere vraag naar zorg
(vanwege preventie) en een efficiëntere levering van zorg.

6.1 BETERE KWALITEIT
Inzicht in de kwaliteit van zorg is van groot belang. Transparantie stelt de cliënt in
staat om de beste zorg te kiezen, het stimuleert dat zorgaanbieders de beste zorg
aanbieden en dat zorgverzekeraars de juiste selectie kunnen maken. Transparantie is
ook cruciaal voor een effectieve wijze van toezicht en voor het meten van uitkomsten
en resultaten van zorg, voorwaarden om in de toekomst over te kunnen stappen
naar outcome financiering: het financieren van gezondheidswinst.
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6.1.1 Minder zorg, meer kwaliteit
De Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) waarborgt de kwaliteit van de zorg.[142] De
KWZ verplicht alle zorginstellingen om hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen
en te verbeteren.[143] Een van de doelstellingen van de wet is om kwaliteitskaders te
ontwikkelen maar dat is na de introductie in 1996 nooit goed van de grond gekomen.
Tot 2004 was nog maar een beperkte set van indicatoren ontwikkeld en de minister
van VWS gaf de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de opdracht om afspraken
hierover te maken met partijen in het veld.[144] Per sector kwamen er stuurgroepen,
het programma Zichtbare Zorg (ZiZo) werd in 2007 gestart en kwaliteitskaders
werden vastgesteld voor alle zorgsectoren.[145] Ondanks alle inspanningen bleek het
succes van ZiZo gering: de bruikbaarheid van veel indicatorensets om kwaliteit te
meten viel tegen, veel sets bleken niet stabiel te zijn en te weinig indicatoren waren
gericht op het meten van uitkomst. In de praktijk haakten daarom veel partijen af
en mensen trokken zich terug uit de stuurgroepen. (Rekenkamer 2013, p2)
Begin 2011 besloot de minister van VWS tot de oprichting van het Kwaliteitsinstituut.[146] Het doel van dit instituut is om taken en verantwoordelijkheden op het
gebied van zorg te bundelen. Een van de eerste taken zal zijn om alle betrokken
partijen weer aan de tafel te krijgen. Het programma ZiZo werd 1 januari 2013
stopgezet en is inmiddels opgegaan in het Kwaliteitsinstituut. Dat is een sectie geworden van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).[147] Met de invoering van de
Wijziging Wet cliëntenrechten zorg zal per 1 april 2014 de naam CVZ veranderen in
Zorginstituut Nederland (NZi). Het CVZ krijgt uitgebreidere taken: tegelijk met het
Kwaliteitsinstituut zal een Zorginstituut Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen
gestalte krijgen.[148]
Vaak ontbreekt het wetenschappelijk bewijs van effectiviteit van een behandeling en
voegt een interventie niets toe voor de patiënt. Gert Westert, hoogleraar kwaliteit
zorg aan het Umc Radboud, geeft als voorbeeld het opereren van amandelen bij kinderen tot 10 jaar. (Westert 2012, p4)[149] Jaarlijks worden in Nederland bij duizenden
kinderen de neus- of keelamandelen verwijderd: in 2009 ging het om 21.000 operaties
aan de neusamandel en 19.000 operaties aan neus- en keelamandelen, vier keer zo

[142] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg
[143] http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/wetten/kwaliteitswet_zorginstellingen
[144] Indicatoren zijn een middel om de kwaliteit van zorg transparant te maken. Het betreft meetbare aspecten van de zorgverlening, die een aanwijzing geven over de mate van kwaliteit. (Rekenkamer 2013, p2)
[145] http://www.gezondheidszorgbalans.nl/indicatoren
[146] http://www.cvz.nl/kwaliteit/kwaliteitsinstituut
[147] http://www.cvz.nl/publicaties/nieuwsberichten/2013/eerste-kamer-maakt-start-zorginstituut-nederland-mogelijk.html
[148] http://www.cvz.nl/beroepen+en+opleidingen
[149] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/06/25/iq-healthcare-minder-zorg-meerkwaliteit-naar-minder-onnodige-zorg-en-ongepaste-praktijkvariatie-in-de-ziekenhuiszorg.html
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hoog vergeleken met Engeland of Italië.[150] Maar er is geen aantoonbaar bewijs dat
die interventie helpt. Integendeel, een recent Nederlands onderzoek suggereert dat
de strategie van afwachten even effectief is.[151]
Het kan ook zo zijn dat een behandeling effectief is, maar dat de indicatiestelling
verkeerd is. Dan ondergaat een patiënt een onnodige behandeling. Als voorbeeld geldt
het verwijderen van de galblaas vanwege galstenen: dertig procent van de patiënten
ziet daarna geen verbetering in het klachtenpatroon. (Westert, p4)
Westert doet in zijn rapport Minder zorg, meer kwaliteit aanbevelingen voor een
veranderagenda. Zo stelt hij voor om verschillen in kosten, zorggebruik en kwaliteit
zichtbaar te maken in een zogeheten nationale zorgatlas. Dat maakt internationale
vergelijkingen mogelijk. Er moet tevens een nationaal programma komen voor
het meten van uitkomsten en het resultaat van zorg. Ook moet eenduidig worden
vastgesteld wat bewezen effectieve zorg is. Betaling voor ineffectieve zorg dient te
worden stopgezet. Een belangrijke aanbeveling van Westert is dat de middelen die
vrijkomen door minder onnodige zorg en een lager zorgvolume worden gedeeld
tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Zo krijgt de patiënt een beter resultaat
voor minder hoge kosten. Met dit shared savings model is in de Verenigde Staten al
uitgebreid ervaring opgedaan.[152]

6.1.2 Kwaliteit van het personeel
In Nederland werken zo’n 1,17 miljoen mensen oftewel 15,9 procent van de beroepsbevolking in de gezondheidszorg of de sociale sector. Na Noorwegen en Denemarken is dat het hoogste percentage ter wereld. (OECD cijfers 2009)[153] Er is een
grote variatie in functies en opleidingen in de zorg. De Adviescommissie Innovatie
Zorgberoepen en Opleidingen, opgezet door het ministerie van VWS om meer structuur aan te brengen, schat dat er 2.400 zorgberoepen zijn en 1.700 opleidingen. De
meeste zorgopleidingen vallen in de categorie secundair onderwijs, tweede fase hoog,
verpleging. (Van Vliet 2013, p11)
In 2011 werkten in Nederland 46.825 artsen (waaronder 17.250 medisch specialisten)
en 182.280 verpleegkundigen. (CBS 2013) Nederland geldt met ruim drie artsen per
duizend inwoners als een internationale middenmotor. (OECD 2013, p67)[154] Het
Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS over de gewenste instroom in de

[150] http://www.dub.uu.nl/artikel/cultuuromslag-aanpak-verkoudheid-kinderen-noodzakelijk.html
[151] http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5154
[152] https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/sharedsavingsprogram/index.html?redirect=
/sharedsavingsprogram
[153] http://www.oecd.org/els/health-systems/49105858.pdf
[154] http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2013_health_glance-2013-en
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zorgopleidingen.[155] De langetermijn planning vormt een uitdaging: veel opleidingen
duren drie tot zes jaar waardoor beleidskeuzes van nu pas in 2020 effect hebben.
Dat leidt tot knelpunten: zo werden de afgelopen jaren meer psychiaters, radiologen
en anesthesiologen werkloos, terwijl er een tekort is aan tandartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en huisartsen. Het Capaciteitsorgaan adviseerde in 2013 het
aantal opleidingsplekken voor medisch specialisten met twintig procent te verlagen
en de instroom voor de basisopleiding geneeskunde met tien procent. Het overschot
aan medisch specialisten wordt deels verklaard doordat buitenlandse artsen die in
Nederland worden opgeleid, vaak blijven werken op de Nederlandse arbeidsmarkt.[156]
De capaciteitsplanning lijkt voor veel zorgberoepen redelijk te functioneren. Als
voorbeeld geldt de situatie rondom de wachtlijsten. Het Capaciteitsorgaan constateerde dat de wachttijden voor een eerste polikliniekbezoek de laatste drie jaar aan
het dalen was. (Capaciteitsorgaan 2013, p43) Maar het gaat niet in elk segment even
snel: een recent NOS-onderzoek liet zien dat de wachttijden bij pijnbestrijding,
oogheelkunde, reumatologie en revalidatiegeneeskunde vaak nog te lang zijn.[157]
[> bijlage 3. ontwikkeling wachttijden voor polikliniek en behandeling]
De hbo- en mbo-opleidingen voor zorgberoepen worden gegeven aan Hogescholen
en Regionale Opleidingscentra (ROCs).[158] [159] In 2011 ontvingen 2.474 afgestudeerden een hbo-bachelordiploma verpleegkunde (HBO-V). In de mbo-opleidingen
slaagden 3.950 leerlingen in verpleging, 5.698 in verzorging, 13.878 in hulp bij zorg
en welzijn, 2.470 in medische ondersteuning en 643 in medische techniek. (CBS
2013, p25) De kwaliteit van scholing staat de laatste jaren onder druk omdat veel
verpleeg- en verzorgingshuizen bezuinigen of sluiten. Daardoor is op alle niveaus
een tekort aan stageplaatsen. Célèste Timmermans, docent verpleegkunde ROC
Gilde Opleidingen: ‘Wij kunnen de eerstejaars studenten nog maar zeven weken
stage laten lopen, vorig jaar was dat tien weken. Er zijn zelfs ROCs in Nederland die
ervoor kiezen om in het eerste leerjaar geen enkele student de praktijk in te laten
gaan. Dat is natuurlijk erg raar.’
Een ander groot probleem bij de mbo-opleidingen is ontstaan door het oprekken van
de leerplicht in 2007. Jongeren die na hun zestiende geen startkwalificatie hebben
(zoals diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger), moeten tot het achttiende jaar
onderwijs volgen.[160] ROCs mogen geen leerlingen weigeren en het gevolg is dat er
nu veel leerlingen in de klassen zitten die zelf zorgbehoeftig zijn. Célèste Timmer[155] Het Capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht door een groot aantal veldpartijen uit de zorg en wordt gesubsidieerd
door het ministerie van VWS. Zie www.capaciteitsorgaan.nl
[156] http://nos.nl/artikel/565390-instroom-geneeskunde-omlaag.html
[157] http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/137583/wachttijden-terug-van-weggeweest.htm
[158] http://www.ncoi.nl/opleidingen/Zorg-Welzijn-en-Hulpverlening.html
[159] http://www.mboraad.nl/?page/304152/Rocs.aspx
[160] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
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mans: ‘Wij moeten vanuit de overheid verplicht zorgleerlingen aannemen. In een
groep van vijftien studenten zijn er nu minstens drie studenten met een rugzakje.
Met een rugzakje bedoel ik dan een autistische stoornis, of een gedragsstoornis. Ze
komen via het vmbo binnen, met dyslexie of PPD-NOS. Wij moeten ze aannemen
omdat we anders in overtreding zijn. ’
De MBO-raad, de brancheorganisatie van onderwijsinstellingen in het middelbaar
beroepsonderwijs, werkt aan de invoering van het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015.[161] De belangrijkste maatregelen van het Actieplan zijn: het
verhogen van de kwaliteit van onderwijs (meer onderwijstijd, betere examens),
het vereenvoudigen van het mbo stelsel (beëindiging van de drempelloze instroom
mbo-niveau 2, introductie van entreeopleidingen), het verbeteren van besturing en
bedrijfsvoering (versterking kwaliteitsborging, modernisering van bekostiging). Die
maatregelen zijn dringend nodig om de motivatie van de docenten te verbeteren en
om het verloop tegen te gaan.

6.1.3 Kwaliteit van besturing
Het zorgstelsel zit in een turbulente fase. Jan Rotmans, hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘De fase waarin we verkeren, is nog
het beste te beschouwen als een interregnum: een situatie tussen oud en nieuw die
enerzijds wordt gekenmerkt door verlies aan controle, chaos en ongrijpbaarheid en
anderzijds door een creatieve en vernieuwende dynamiek van onderop.’[162]
Zekerheden vallen weg en het is vaak niet duidelijk wat daarvoor in de plaats komt.
Organisaties moeten zich continue aanpassen aan de veranderende omstandigheden,
er zijn weinig periodes van rust en stabiliteit. Strategische wendbaarheid, oftewel
strategic agility, is het nieuwe toverwoord in management theorie. Dit stelt hoge
eisen aan bestuurders in de zorg: de raden van toezicht en de besturen. Zij moeten
hun organisatie door de transitie loodsen, innovatief organiseren, slimmer werken,
de kwaliteit handhaven en de motivatie van de medewerkers in de gaten houden.
Ondertussen biedt het interregnum ook mogelijkheden. De veranderingen hebben
veel organisaties in de zorgsector gedwongen tot een efficiëntere besturing. Lonneke op ’t Broek over het veranderingsproces bij stichting Reinaerde: ‘Wij maken de
organisatie platter. Eerst waren er begeleiders A, B en C, coördinerend begeleiders,
managers A, B en C, adjunct-directeuren, directeuren en de raad van bestuur. Dat leek
wel een opgetuigde kerstboom. Nu zijn er over, van bovenaf: de raad van bestuur,
regiomanagers en medewerkers A, B en C.’

[161] http://www.mboraad.nl/?dossier/166312/Focus+op+Vakmanschap.aspx
[162] Algemeen Dagblad, 10 januari 2014
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Zo´n efficiëntieslag wordt momenteel in veel organisaties gemaakt. Het lijkt een
goede ontwikkeling maar er zijn ook aandachtspunten. Volgens Yacht en Funktiemediair voelt 73 procent van het middenkader in de zorg zich erg zwaar belast, dat
kader vindt dat het hoger kader teveel verwachtingen heeft. Bij de tijdgeest hoort
een modernere stijl van leiding geven met als kern: minder focus op controle en
meer op delegeren. Naast het managen van de eigen afdeling moet het middenkader zich bezig houden met netwerken, het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen,
samenwerken met externe partijen, coaching, persoonlijke ontwikkeling en het
inspireren van medewerkers.[163]

6.1.4 Kwaliteit van organisatie
en efficiëntere toegang: ketenzorg
Bij ketenzorg staat het patiëntproces centraal en wordt er zoveel mogelijk een
sluitende keten gevormd van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook
van preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement.[164] ‘Ketenzorg is nodig als de
behoeften van cliënten of patiënten de mogelijkheden van een enkele professional
of zorgorganisatie overstijgen, het aanbod van zorg moet dan worden gecoördineerd,’ aldus Mirella Minkman van Vilans die op dit onderwerp promoveerde.
(Minkman 2011, p225) Zorgverzekeraars vergoeden op basis van keten DBCs. Dit
geeft instellingen een financiële prikkel om het zorgaanbod te coördineren en meer
multidisciplinair te werken.
Door een betere ketenzorg is de gemiddelde ligduur over alle ziekenhuizen tussen
2008 en 2012 met 19 procent afgenomen. Zorg wordt steeds vaker geleverd door
thuiszorg, de huisarts of poliklinisch. Uit het jaarverslag 2012 van de Ligduurmonitor
blijkt dat steeds meer behandelingen worden uitgevoerd in dagbehandeling en dat
de gemiddelde ligduur bij klinische opnames ging van 5,08 dagen in 2011 naar 4,91
dagen in 2012. (Coppa Consultancy 2013, p4)[165] De ligduur is een goede graadmeter
voor de efficiëncy van de verleende zorg.
Ook om thuiswonen mogelijk te maken, is ketenzorg essentieel. Het aantal ouderen
met dementie neemt snel toe in Nederland en daardoor wordt de zorg in de eerste
lijn complexer. Steeds meer disciplines zijn betrokken bij de zorgverlening en dat
vereist afstemming. Het is noodzakelijk om iemand verantwoordelijk te maken
voor het proces (de case manager of de wijkverpleegkundige) en ook iemand voor
de inhoud (meestal de huisarts). Die rolverdeling wordt vaak vergeten en dat leidt
dan vervolgens tot chaos in de dienstverlening. (Van den Bosch 2011, p30)

[163] https://www.funktiemediair.nl/content/home/nieuws/2013/10/1210-01-zorgmanager-worstelt-met-verwachtingen.xml#
[164] http://www.handreikingketenzorg.nl/index.php?menu=191
[165] http://www.coppa.nl/news/ligduurmonitor-nederlandse-ziekenhuizen-2012
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De ketenzorg werkt niet overal in Nederland even goed. In de grensgebieden leidt
dit tot zorgtoerisme. Tiny Mommers, een 81 jarige cliënte uit Geleen: ‘Toen ik laatst
bij de internist in Genk, België was, werd ik doorgestuurd naar de cardioloog. De
internist maakte direct die afspraak voor mij. Daar hoef je in Nederland niet om
te komen.’ Huisarts Erwin Vijgen uit Geleen: ‘Veel mensen vragen mij naar België
te mogen gaan. Daar wordt in overleg met de patiënt een afspraak gemaakt. Hier
wordt de patiënt pas opgeroepen zodra er een plek is.’[166]
Dat beter ontwikkelde ketens leiden tot betere resultaten en tot kostenbeparing
wordt algemeen aangenomen, alhoewel er weinig harde cijfers bekend zijn. Er zijn
wereldwijd veel ketenzorgprogramma’s gelanceerd, maar over de resultaten is relatief
weinig gepubliceerd in de vakliteratuur. Een generiek evidence based kwaliteitsmodel
ontbreekt.

6.2 MINDER VRAAG NAAR ZORG: INZETTEN OP PREVENTIE
Preventie is een veelomvattend begrip. Preventieve maatregelen zijn bedoeld om
(het verergeren van) klachten te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld over voorlichting
(beweging, voeding, alcohol, tabak en drugs) maar ook over bestrijding van overgewicht en vermindering van stressfactoren. Ook bepaalde medische interventies zijn
preventief, bijvoorbeeld het vaccineren tegen bepaalde ziekten. Chronische ziekten
als diabetes kunnen leiden tot ernstige problemen als niet tijdig wordt begonnen
met een gepast dieet of met de juiste therapie. Screening op risicofactoren en vroegsignalering van ziektesymptomen kunnen veel ellende voorkomen.
Preventie bij ouderen gaat ook over welzijn en welbevinden, over een sociaal vangnet dat mensen prikkels geeft. Op veel plaatsen zijn er sociale activiteiten zoals
bijvoorbeeld wandelclubs. Iemand die actief en vitaal is, zich goed voelt, zal niet zo
snel gebruikmaken van zorg. Er kan nog veel meer worden gedaan aan dergelijke
preventieve activiteiten. Bijvoorbeeld gericht op het bestrijden van eenzaamheid.
Bekend is dat mensen die eenzaam zijn, eerder een beroep op zorg doen.
Ook aan valpreventie moet aandacht worden besteed. Veel ouderen zijn slecht ter
been of hebben veel moeite met hun evenwicht en coördinatie. Huizen kunnen
zodanig worden ingericht dat mensen er langer en veilig in kunnen blijven wonen:
seniorproof dus.[167] Bij veel nieuwbouwwoningen wordt hier al rekening mee gehouden. Dit onderwerp komt verder aan de orde in hoofdstuk 8.2.
De ouderenbonden geven actief voorlichting: er zijn vele projecten over gezondheid
met thema’s als verantwoord medicijngebruik en het beperken van slaapmedicatie,
[166] Goedemorgen Nederland (Radio 1, 16 oktober 2013)
[167] De Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en de Vereniging van Woningcooperaties Aedes schreven in 2010 de handreiking Geschikt Wonen - Het aanpassen nú aanpakken. De ministeries van VWS en WWI gaven financiële ondersteuning in
het kader van het actieplan Beter (t)huis in de buurt.
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het vermijden van oogaandoeningen, het belang van bewegen en verantwoord
alcoholgebruik. Sandrina Sangers, beleidsadviseur van ouderenbond PCOB, vult
aan: ‘Er loopt op dit moment een voedingsonderzoek bij ouderen en zieken. Het
is bekend dat ouderen met een betere voedingstoestand sneller genezen als ze iets
hebben. Ziekenhuizen doen sommige operaties pas als mensen beter gevoed zijn.’
De Rijksoverheid lanceerde oktober 2013 het Nationaal Programma Preventie
(NPP), een programma voor de periode 2014-2016.[168] In Alles is gezondheid wordt
de kern van het beleid toegelicht: ‘Diabetes, (ernstig) overgewicht, roken, drinken,
depressie en bewegen zijn al langer de speerpunten van ons gezondheidsbeleid.
Het zijn de ziekten en de risicofactoren waar we ons het meest zorgen om maken
en waar we de meeste gezondheidswinst kunnen boeken.’ Het Programma besteedt
weinig aandacht aan ouderen. Er wordt verwezen naar het Nationaal Programma
Ouderenzorg (voetnoot pagina 33) en naar preventieve activiteiten binnen de Zvw
en AWBZ (pagina 86 van 87).
Ellen Willemsen, beleidsadviseur bij ouderenbond Unie KBO, vindt dat een te gering
gedeelte van de VWS-begroting wordt besteed aan preventie bij ouderen: ‘Er wordt, op
een totaal van 73 miljard euro, 9 miljoen euro uitgetrokken voor het NPP. Bovendien
laat dit programma zich samenvatten als: jong geleerd is oud gedaan. Er zijn goede
argumenten om je ook te richten op adequate gezondheidsvoorlichting en leefstijl
van ouderen. Gedragsverandering levert ook bij ouderen gezondheidswinst op. Een
paar voorbeelden: één op de vijf ouderen heeft een ernstig overgewicht. Dit pleit
voor een campagne Ouderen op gezond gewicht. Voldoende vitamine D vermindert
het risico van vallen en botbreuken: tijd dus voor een schijf van grijs.’[169]
In het kader van preventie van zorg aan (vooral) ouderen, is het Deltaplan Dementie
een belangrijk initiatief.[170] Dementie is de verzamelnaam voor een groot aantal
ziekten, waaronder Alzheimer. In 2010 leden wereldwijd 35,6 miljoen mensen
aan dementie. Jaarlijks komen hier 7,7 miljoen mensen bij. Volgens verwachting
verdubbelt het totaal elke twintig jaar: naar 65,7 miljoen in 2030 en 115,4 miljoen
in 2050. De zorgkosten bedroegen in 2010 zo’n 604 miljard US dollar. (WHO 2012,
p2) Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan, ook in Europa en Nederland.[171] Het
Deltaplan Dementie sluit aan op de Europese agenda. Voor de periode 2013-2015
zijn de thema’s: oorsprong en mechanisme van de ziekte, diagnostiek, preventie en
behandeling en doelmatige zorg en ondersteuning. (ZonMw 2013) De overheid heeft
een bedrag van 32 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2016. Verder wordt vertrouwd

[168] http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/10/11/nationaal-programma-preventie-start-in-februari-2014.html
[169] Opiniestuk in Trouw, 29 oktober 2013
[170] Het Deltaplan Dementie is een initiatief van Alzheimer Nederland, VUmc Alzheimercentrum, Nederlandse Federatie Uiniversiteitsziekenhuizen (NFU) en ZonMw. Zie http://www.deltaplandementie.nl
[171] Zesentwintig Europese landen en Canada werken samen in het JPND: het Joint Programming Initiative on Neurodegenerative
Diseases. Zie http://www.neurodegenerationresearch.eu
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op investeringen uit de private sector. (Schippers 2013) De totale investering in het
achtjarig programma bedraagt 200 miljoen euro.
Er is veel informatie over preventie. Elke vier jaar publiceert het RIVM de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV): een overzicht van de omvang van ziekte
en gezondheid en van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Dit jaar verschijnt
de zesde uitgave.[172] De VTV-2014 is nauw verbonden met zes RIVM websites: het
Kompas, de Zorgatlas, Zorggegevens, Kosten van ziekten, Zorgbalans en Loketgezondleven.nl.[173] In de vorige editie, de VTV-2010, concludeert het RIVM dat veel
gezondheidswinst is te behalen door het opsporen en begeleiden van hoogrisicogroepen. Van preventie op het gebied van roken, alcoholgebruik en overgewicht is
het effect aangetoond. Het RIVM beveelt aan om die interventies op te nemen in
het zorgverzekeringspakket.[174]
Met fiscale maatregelen kan een overheid preventie stimuleren.[175] Roberto De Vogli
onderzocht het effect van deregulatie (de vrije markt) op prijzen en consumptie
van fast food. Zijn conclusie: de vrije markt werkt de obesitas epidemie in de hand
door het gebruik van fast food te faciliteren. (De Vogli 2014) De Vogli pleit ervoor
dat regeringen de verkoop van gezond en vers eten stimuleren. Dat vindt de Raad
voor de Volksgezondheid ook: ‘Het kabinet kan een bijdrage leveren met logische
fiscale regels. De accijns op tabak is vanuit gezondheidsoptiek nooit te hoog; ook
die op alcohol zou hoger kunnen zijn. De heffing op voedsel is te laag, gezien de
overvloedige consumptie en de toename van onder meer diabetes en artrose. Het
lijkt vanuit macroeconomisch perspectief logisch om voedsel zwaarder te belasten en
arbeid minder. Dat scheelt ziekte en levert banen op.’ De Raad vraagt het kabinet te
onderzoeken hoe een vettax of een hoger BTW-tarief kunnen worden gerealiseerd.
(RVZ 2011, p9)

6.3 NIEUWE CONCEPTEN
6.3.1 Een veranderend paradigma
Participatie van burgers wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Volgens het
kabinet moet de rol van de overheid veranderen: van zorgen voor naar zorgen dat. Er
moet meer ruimte komen voor maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap. De overheid past een bescheiden rol, aldus het kabinet, en de burger moet

[172] http://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl
[173] http://www.nationaalkompas.nl/preventie/in-verschillende-settings/zorg/wat-zijn-de-ontwikkelingen-op-het-terreinvan-preventie-in-de-zorg
[174] Momenteel zitten drie behandeluren dieetadvies en hulp bij stoppen met roken (sinds 2013) in het pakket.
[175] http://nos.nl/artikel/605502-minder-overgewicht-door-wetgeving.html
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actief bijdragen aan de zogeheten doe-democratie.[176] Die filosofie is niet nieuw. Er
is een opvallende gelijkenis met de zorgzame samenleving van Elco Brinkman aan
het begin van de jaren tachtig (zie hoofdstuk 1, noot 20). Ook toen leidde de economische crisis tot de introductie van vernieuwende concepten: decentralisatie en
gereguleerde marktwerking.
Maar ten opzichte van de jaren tachtig is veel veranderd. Door de recente kredietcrisis en de daarop volgende financiële crisis heeft de burger het geloof verloren in de
markt als oplossing voor complexe problemen en het vertrouwen in de overheid als
regisseur van maatschappelijke taken is verminderd. (Raad voor het openbaar bestuur
2012, p13) Een belangrijke factor in de zorg is de toegankelijkheid van informatie.
Mensen zoeken zélf informatie via Internet en leren over nieuwe technologieën en
behandelmogelijkheden. Het samenspel tussen patiënt en behandelaar is daardoor
veranderd en de relatie is op gelijkwaardiger niveau dan vroeger. Het containerbegrip Zorg 2.0 wordt steeds vaker gebruikt en duidt op een grotere betrokkenheid
en actievere opstelling van alle zorgpartijen.
Bij deze participatie zijn kanttekeningen te maken. In een column getiteld Participeer
of Crepeer benadrukt de Nationale Ombudsman dat participatie een wederkerig
proces is: ‘De meeste burgers zijn bereid om elkaar te helpen. Maar als de overheid
daar een ‘moeten’ van maakt omdat dat beter in het beleid past, dan verliest de
overheid de verbinding met wat in de samenleving leeft.’[177] Solidariteit gaat niet
vanzelf. (RVZ 2013) Alex Brenninkmeijer waarschuwt dat participatie teveel wordt
gepresenteerd in het kader van bezuinigingsmaatregelen. ‘De combinatie van het
ontnemen van voorzieningen met als rechtvaardiging door de overheid opgelegde
participatie roept als vanzelf veel weerstand op.’
Vanwege de financiële crisis is er de afgelopen jaren veel aandacht gekomen voor
transparantie, preventie en kostenbewustzijn. In hoog tempo worden algoritmes
ontwikkeld voor het rekenen in gezondheidswinst. Er wordt druk geëxperimenteerd
met nieuwe zorgmodellen om het zorgvolume te verminderen. De modellen zijn
gestoeld op het idee dat de beste zorg voor de cliënt (betere kwaliteit, minder vraag
door preventie en efficiëntere levering) vanzelf leidt tot kostenbesparing. Deze
gedachtegang wordt populairder en langzamerhand tekent zich een paradigmaverschuiving af van aanbodsturing naar het leveren van de meest gepaste zorg.

[176] http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/07/09/kabinet-overheidsparticipatie-bij-doe-democratie.html
[177] http://www.pm.nl/blog/3024/brenninkmeijer-participeer-crepeer
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6.3.2 De Nationale Denktank 2013
De Nationale Denktank 2013, een groep van 25 jonge en talentvolle academici,
boog zich eind 2013 over de gezondheidszorg in Nederland.[178] De uitgangspunten:
gezond gedrag, participatie, zelfregie en uitkomstfinanciering. (Denktank 2013, p17)
In Uitgedokterd presenteert de Denktank tien ideeën die win-winsituaties kunnen
creëren voor alle zorgpartijen. (Denktank 2013)
In de categorie zelfregie werkt de Denktank het Gedeeltelijk eigen risico uit, als
vervanging van het verplicht eigen risico van 360 euro van de basisverzekering. De
Denktank stelt voor dat de verzekerde over de eerste 1000 euro aan kosten 36 procent
zelf betaalt, de zorgverzekeraar dekt de rest van de kosten. De maximale hoogte van
het eigen risico blijft zo 360 euro, want boven 1000 euro betaalt de verzekeraar. Het
voordeel is dat mensen langer meebetalen aan hun eigen zorgkosten en daardoor
bewuster zorg kiezen die ze écht nodig hebben. Dat is belangrijk omdat de praktijk
aantoont dat er onder verzekerden nauwelijks sprake is van kostenbewustzijn van
zorggebruik ná het volmaken van het eigen risico. De Denktank refereert aan een
Amerikaanse onderzoek waarin deze aanpak leidde tot minder zorgkosten, terwijl
de gezondheid van de populatie gelijk blijft. De daling in zorggebruik compenseert
de extra kosten voor de zorgverzekeraar. (Denktank 2013, p25)
De Health Impact Bond (HIB) heeft betrekking op uitkomstfinanciering. Het idee is
afgeleid van de reeds bestaande Social Impact Bond.[179] Een HIB is een prestatiecontract tussen een ondernemer (de uitvoerder), investeerder en opdrachtgever. Het
idee is dat een investeerder de uitvoerder betaalt voor een interventie, bijvoorbeeld
om het aantal valincidenten van ouderen te verminderen. Als deze interventie
blijkt te werken en ouderen gezonder blijven, dalen de zorgkosten. Bij HIBs zijn de
prikkels dus gericht op de optimale oplossing, niet op meer productie. Opdrachtgevers plaatsen een opdracht en beloven een aandeel in de beoogde besparingen aan
investeerders. (Denktank 2013, p56) Anne de Brouwer van de Nationale Denktank:
‘De investeerder kan een partij zijn die geld biedt maar niet per se financieel gewin
voorop heeft staan. In Engeland zijn dat vaak filantropen, mensen die wel willen
investeren maar die een sociale investering belangrijker vinden dan bijvoorbeeld
beleggen in de markt. In Nederland hebben bijvoorbeeld banken tegenwoordig
fondsen voor dit soort opdrachten.’
Het eerste HIB-project werd in 2013 opgezet in Fresno, Californië (Verenigde Staten)
en is gericht op de gevolgen van astma. (Cantor 2013) In Fresno CA, een van de meest
vervuilde steden in de VS, lijdt 17 procent van de inwoners aan astma. Dat is meer
dan twee keer het nationaal gemiddelde. Elke dag gaan in Fresno 20 astmapatiënten
naar de eerste hulp waarvan drie worden opgenomen in het ziekenhuis. Sommige

[178] http://www.nationale-denktank.nl
[179] http://www.fondsnieuws.nl/nieuws/headlines/artikelen/17458-abn-amro-lanceert-eerste-social-impact-bond.html
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kinderen gaan wekelijks naar de eerste hulp. Door HIBs wordt nu geïnvesteerd in
het verminderen van vervuiling en verbeteren van de thuissituatie. In het Fresno
project wordt 1,1 miljoen USD geïnvesteerd (1000 USD per individu), de verwachte
besparing bedraagt 6 miljoen USD aan medische kosten.[180]
De Denktank heeft ook ideeën over beter ouderenbeleid. Het is belangrijk dat ouderen
langer actief blijven. Dat kan door Uit met Oud-korting, of door de Uit met Oud-week,
waarbij jongvolwassenen korting krijgen wanneer zij samen met ouderen een bezoek
brengen aan recreatieve instellingen. Voor die culturele instellingen is het bereiken
van jongvolwassenen van 18 tot 40 jaar weer interessant. (Denktank 2013, p37)
Ook een Getrapt pensioen draagt bij aan een hogere participatie van de oudere in de
samenleving. Dat betekent dat mensen trapsgewijs minder gaan werken waardoor
de stap van voltijdsbaan naar pensionering niet heel abrupt verloopt. Het Getrapt
pensioen verschilt met andere modellen van gefaseerde afbouw (pre-pensioen, flexibel
pensioen) doordat het stelsel urenneutraal is ingericht: mensen werken niet meer
of minder dan in het huidige systeem. (Denktank 2013, p60) In dit geval begint de
afbouw eerder en werkt de oudere langer door, als coach of in een duo-baan.

© Stichting de Nationale DenkTank (fotograaf Joppe van Hulzen)

[180] http://ehp.niehs.nih.gov/121-a45/
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INTERVIEW
Bram van Dijk
Senior Onderzoeker/Partner DSP-groep

Amsterdam 6 januari 2014

Waarom blijkt het in de praktijk zo lastig
om ingewikkelde regelgeving te veranderen?
Kijk, het ambtelijk systeem, dat is een bureaucratisch systeem dat zichzelf in stand
houdt. Er is een afgestudeerde bovenlaag die het beleid en de regels bedenkt.
Het is niet in hun belang om het beleid en regels drastisch te beperken, dat gaat
ten koste van hun positie. Het is moeilijk te doorbreken.

Dus het legitimeert hun positie?
Ja, het legitimeert de eigen positie. Vaak is er ook een verbondenheid tussen
hoge ambtenaren en politiek, dus de politiek zal dat niet snel doorbreken. In de
jeugdzorg werd in de negentiger jaren een erg complex systeem bedacht, mede
ingegeven door het beperken van risico’s op gezinsdrama´s en het beheersen van
kosten. Dit complexe systeem had een averechtse uitwerking: jeugdigen en hun
gezinnen raakten steeds vaker de weg kwijt in het doolhof van de jeugdzorg. De
nieuwe Jeugdwet wordt in 2015 van kracht. De hulp moet dichter bij gezinnen
worden aangeboden en daarom wordt het een taak van de gemeenten. Hopelijk
leidt dat tot verbetering. Of dat gebeurt zal afhangen of gemeenten erin slagen
om hun natuurlijke reflex tot bureaucratisering, ingegeven door kostenbeheersing
en risicobeperking, te bedwingen.

Geeft een complex systeem ook niet het gevoel
dat je alles beter onder controle kunt houden?
Precies maar dat is een soort schijnzekerheid. Er zijn veel bestuurders en ambtenaren die dat vinden. Vanuit dat principe worden er steeds nieuwe verschillende
regels en verantwoordingsmechanismen bedacht. Het zou een zegen zijn als
bestuurders en ambtenaren professionals meer handelingsruimte en eigen verantwoordelijkheid geven.
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Hans van den Bosch
Huisarts, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg
Geldrop 7 januari 2014

Wat vindt u ervan dat de wijkverpleegkundige weer in beeld komt?
Deze regering, althans de korte voorloper ervan, heeft ervoor gezorgd dat een
aantal jaargangen wijkverpleegkundigen niet werd opgeleid. Er was eerst een
ontwikkeling dat gespecialiseerde verpleegkundigen in de eerste lijn liepen, in
de wijk. De staatssecretaris kwam toen op het idee om dat ziekenhuisverplaatste
zorg te noemen. Vervolgens vond ze dat de ziekenhuizen ook maar de financiering
moesten doen. Met als gevolg: de ziekenhuizen deden dat niet. En de gespecialiseerde verpleegkundigen, meestal Wijkverpleegkundige Plus, verdwenen uit de
eerste lijn. Binnen de kortste keren deed niemand meer de opleiding tot algemeen
verpleegkundige. Nu zijn we drie jaar later en moet ineens de wijkverpleegkundige
terug. Die er niet meer is! Dat heeft alles te maken met het niet nadenken over
dit soort maatregelen en op de korte termijn denken dat je met zo’n maatregel
de financiering kunt beperken. Maar niet realiseren dat het consequenties heeft
voor de opleiding en de discipline die je hard nodig hebt. Plus dat mensen hun
geschiedenis niet kennen.

Hoe zou u de huisartsenopleiding anders willen inrichten?
In mijn rapport De stip op de horizon staan een twintigtal adviezen over wat je in
de opleiding zou moeten doen. Je moet erin trainen dat huisartsen ook tijd voor
reflectie nemen en nadenken over gezondheidszorg in plaats van alleen maar
over de behandeling van klachten. Daar horen andere dingen bij, bijvoorbeeld
dat je leert een centrum te runnen. Als mensen van de huisartsenopleiding komen, weten ze niets van personeelsmanagement. Ze weten niets van financiën.
Dat moeten ze allemaal ’s avonds in een cafeetje leren, gesponsord door een
verzekeringsmaatschappij.
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INTERVIEW
Cora van der Zanden
Oudere (65PLUS)

Amsterdam 7 januari 2014

Je kwam dit jaar in het medisch circuit.
Heb je enig idee wat er achter de schermen wordt betaald?
Nou, ik keek op de site van de ziektekostenverzekeraar en daar stond precies wat
er voor mij was uitgegeven, wat er betaald was. Inloggen op de site en er stond
wat de ambulance had gekost, wat per dag het ziekenhuis had gekost, wat de
medicijnen hadden gekost. Dat was natuurlijk ver boven mijn eigen risico. En dan
denk ik: niet verkeerd hoor, wat er allemaal voor mij gedaan is.

En die zorgverzekeraar, geeft die volledige transparantie?
Ja, ik kan zo zien wat voor mij is betaald. Ik weet niet of dat bij elke ziektekostenverzekering is.

Het algemene plan is dat mensen langer thuis blijven wonen.
Ben je daar al mee bezig?
Niet concreet maar je weet dat je op gegeven moment ermee geconfronteerd gaat
worden. Maar ik hoop dat dat nog een eind van ons bed is. Je kunt een trapleuning
nemen en een verhoogd toilet, dat scheelt alweer. Het huis gemakkelijker maken.
Toen ik moeilijk trappen kon lopen zei iemand: dan neem je toch een stoeltjeslift.
Maar daar moet ik niet aan denken. Als je zo in het huis moet blijven wonen, ga
ik liever naar een appartement. Maar of het nou een huis of appartement is, het
gaat om het zelfstandig wonen. Ik zie het bij mijn tante waar dementie optreedt.
Je weet het zelf niet als het zover is: wanneer laat je als je alleen bent je keteltje
water droogkoken, wanneer ben je een gevaar voor jezelf? Dat is een moeilijke
kwestie. Ik weet ook niet of je daar de maatschappij voor op moeten laten draaien.
Of juist de kinderen of buren, niet gemakkelijk.
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Lonneke op ’t Broek
Regiomanager Nieuwegein/Vianen stichting Reinaerde IJsselstein 10 januari 2014

Welke deel van de financiële vergoeding
blijft er uiteindelijk over voor de zorg?
Kijk naar de geldstroom: er komt geld binnen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor
moet bestaan, heeft een pand en mensen en houdt dus geld in om de eigen organisatie in stand te houden. Een deel van wat je krijgt van de overheid wordt dus al
afgeroomd door het zorgkantoor. Het resterende deel, zeg 90 procent, gaat naar
de zorginstelling. Daarmee moet je overhead personeel betalen, zo’n 25 procent.
Dan je bakstenen, je kantoorartikelen en je wil ook nog reserves opbouwen. Van
het NZa-tarief, wat je op de sites kunt vinden, gaat 40 procent daadwerkelijk naar
de zorg. Dat is bar weinig.

Welke gevolgen gaan WLZ en Wmo 2015
voor jullie hebben in de gehandicaptenzorg?
Als het gaat om de AWBZ is het vooral de reductie: we krijgen minder geld maar
het is wel redelijk stabiel. Mensen met een hoge ZZP vallen zelden terug op een
lagere ZZP, het is eerder andersom. De hoofdmoot zit bij ons wel in de AWBZ
maar ook een derde van onze cliënten zit aan de Wmo-kant. Dat is een risico. Als
we de aanbesteding niet krijgen, dan zijn cliënten vrij om in te kopen maar wel
bij vastgestelde organisaties. Niet zomaar bij Reinaerde. Daarop moeten we ons
voorbereiden.

Je had het zojuist over personeelsleden die 50plus zijn.
Wil je daar iets speciaals voor doen?
De zorg vergrijst: aan de cliëntenkant maar ook aan de medewerkerskant. Waar
de zorg vergrijst aan de cliëntenkant en zwaardere zorg nodig is, moet je je
afvragen of de medewerkerspopulatie dit fysiek nog aankan. Hoe houd je die
arbeidsfit? Fysiek fit én gemotiveerd, want mensen die al jaren in de zorg zitten,
hebben vaak veranderingen meegemaakt. Ze zijn verandermoe. Dus hoe zorg je
dat ook die populatie fit genoeg blijft om de zwaarder wordende zorgtaken te
blijven uitvoeren?
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hoofdstuk 7
Ouderen en zeggenschap
7.1. OUDERENBELEID
De demografische opbouw van onze maatschappij verandert in hoog tempo en dit
heeft gevolgen op velerlei gebied: wonen, werken, inkomen, pensioen en zorg. Dit
hoofdstuk beschrijft enkele aspecten van ouderenbeleid, projecten binnen het Nationale Programma Ouderenzorg en gaat in op medische en ethische vraagstukken.

7.1.1 De vergrijzing in cijfers
De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking verandert in de komende decennia drastisch door de ontgroening (minder kinderen per moeder) en de vergrijzing.

Figuur 7.1 Bevolkingspiramide 2008 (links) en 2040 (rechts). Percentages in de grafiek duiden op het aandeel
van de betreffende leeftijdsgroep (mannen + vrouwen) van de totale bevolking. (CPB 2010, p33)
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Vergrijzing ontstaat doordat we langer leven. Het CBS verwacht dat de levensverwachting voor 65 jarigen toeneemt met zo’n 2,5 jaar van 85 jaar nu (83,3 jaar
voor mannen, 86,2 jaar voor vouwen) tot 87,5 jaar in 2060. (CPB 2013)[181] Soms
wordt de term dubbele vergrijzing gebruikt. Dit verwijst naar de geboortegolf na de
Tweede Wereldoorlog die de komende decennia gaat leiden tot een extra toename
van 60-plussers.[182]
De piek van vergrijzing wordt verwacht rond 2040, daarna zal de bevolkingstoename
omslaan in een bevolkingsafname.[183] Als groeitrends van de laatste tien jaar doorzetten, zijn de geschatte collectieve zorguitgaven in 2040 maar liefst 25,4 procent
van het bbp en de premies voor het modale gezin 47,0 procent van het inkomen.
(Van der Horst 2013, p5) Als gevolg van de veranderde demografie zullen er straks
ook minder mensen op arbeidsmarkt zijn, ook in de zorg.

7.1.2 Kwetsbare groepen
In de discussie over de vergrijzing wordt soms vergeten dat 65-plussers een zeer
heterogene groep vormen. De ene oudere is de andere niet. Voor iedereen neemt
de hulpbehoefte toe met de jaren, maar er zijn grote individuele verschillen. Het
meerendeel van de ouderen is redelijk gezond en tot op hoge leeftijd vitaal. Voor een
minderheid geldt dat niet, die is erg hulpbehoevend. Om die groep aan te duiden
heeft de term kwetsbare oudere zijn intrede gedaan. Er zijn verschillende criteria om
de mate van kwetsbaarheid van ouderen te bepalen, waarbij vooral wordt gelet op
lichamelijke gezondheid en psychische en sociale factoren. (SCP 2011, p17) Andere
factoren die een rol spelen zijn leeftijd, sociaal economische status en opleidingsniveau. (Van Campen 2011)
Veel hulpverleners passen de schalen voor kwetsbaarheid graag toe omdat ze sturing
geven en het moment van interventie helpen bepalen. Maar veel ouderen zien zichzelf niet als kwetsbaar. In De stip op de horizon (2011) wijst huisarts Hans van den
Bosch hierop: ‘Ik kwetsbaar? Helemaal niet. Een paar huizen verder woont iemand,
díe heeft zorg nodig.’ Kwetsbaarheid is geen gevoel van de burgers, maar allereerst
een etiket van de zorgverleners.
Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het Radboud ziekenhuis geeft zijn eigen
definitie: ‘Kwetsbare ouderen, dat zijn mensen die heel gevoelig zijn voor relatief
lichte verstoringen, zoals een urineweginfectie en daar meteen allerlei narigheid
van ondervinden. Dus waar sprake is van een heel wankel evenwicht en ze daardoor

[181] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/cijfers/extra/resterende-gezonde-levensverwachting.htm
[182] http://nl.wikipedia.org/wiki/Veroudering_%28mens%29
[183] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2003/2003-1175-wm.htm
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snel uit evenwicht zijn, snel vallen, verward worden of ondervoed raken. Dat is in
essentie hun kwetsbaarheid.’[184]
Een kwetsbare oudere in een thuissituatie heeft ondersteuning nodig en die komt in
veel gevallen van de mantelzorger: volwassenen die intensief of langdurig hulp geven
aan iemand in hun naaste omgeving.[185] Volgens het expertisecentrum mantelzorg
waren er in 2012 ruim 1,5 miljoen actieve mantelzorgers, volgens andere bronnen
is dat het dubbele. Veel mantelzorgers zijn zelf op leeftijd en zijn zwaar belast.
Hun aantal is de afgelopen jaren fors toegenomen: het aantal zwaar- of overbelaste
mantelzorgers steeg tussen 2001 en 2008 van 300.000 tot 450.000. [Figuur 7.2]

Figuur 7.2 Aantal mensen dat lang en/of intensief helpt en aantal ernstig belaste mantelzorgers in 2001
en 2008 (aantal x 1.000). (Oudijk 2010, naar SCP (Mantelzorg 2001); CBS (IH’08) SCP-bewerking)

Toch vraagt het kabinet nog meer inspanningen van de mantelzorgers.[186] In de
plannen voor de WLZ en de Wmo moeten kwetsbare ouderen langer thuis blijven
wonen met hulp van naasten. Veel experts vrezen voor de gevolgen. Mede daardoor
is er momenteel veel aandacht voor respijtzorg. Respijtzorg is bedoeld voor mantelzorgers, zodat zij de zorgtaken tijdelijk aan een ander kunnen overlaten en zelf
worden ontlast.[187]
Een andere groep die meer aandacht behoeft is de groep van migrantenouderen. Zij
hebben vaak complexe problematiek, een klein sociaal netwerk en een laag inkomen.
[184] Introductiefilm op website Project 100, Nijmegen. Zie http://www.netwerk100.nl
[185] http://www.expertisecentrummantelzorg.nl
[186] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg
[187] http://www.mezzo.nl/respijtzorg
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Ze zijn slecht in staat zelf de regie te houden, ook al door de problemen met de Nederlandse taal. Volgens verwachting zijn er in 2025 bijna 200.000 65-plussers van
niet-westerse afkomst in Nederland. (Kolste 2012, p8)

7.1.3 Ouderenorganisaties in actie
Ouderenorganisaties zijn mondig. Zo gaf de koepel van ouderenorganisaties CSO
(Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM) in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2010 het manifest Vijf ankerpunten voor de toekomst uit. Daarin verwoordde
de CSO de standpunten van ouderen. De CSO benadrukt dat elk mens recht heeft
op een waardig bestaan; dat solidariteit een pijler is van de samenleving, als cement,
met ruimte voor eigen keuzes; dat participatie zorgt voor zingeving; dat een redelijk
inkomen moet zijn gegarandeerd; en dat er aandacht moet komen voor de vierde
generatie van 75-plussers. Een hartekreet in een verkiezingstrijd die bol stond van
retoriek over bezuinigingen.
Ouderenorganisaties nemen deel aan overleg. Bij toetsing van nieuwe wetgeving
worden ze geconsulteerd door de overheid. Patiënten- en ouderenorganisaties
namen onlangs het initiatief tot een project om mensen te helpen bij het huidige
veranderingsproces in de langdurige zorg: In voor Burgers. (Blaauwbroek 2013)[188]
Het project beoogt een kennisplatform op te zetten. Het programma concenteert
zich op ontmoeting en dialoog, verbinding, praktische hulp en begeleiding. De initiatiefnemers gaan samenwerken met het programma Aandacht voor iedereen, een
netwerk binnen de wereld van Wmo-raden.[189]
Ouderenorganisaties doen beleidsvoorstellen. In opdracht van de CSO maakte
de Argumentenfabriek een overzicht van wat goede ouderenzorg is en hoe goede
ouderenzorg in 2025 te organiseren.[190] Het is ver vooruit kijken, maar dergelijk
brainstormen levert waardevolle inzichten op. Belangrijke elementen van goede
ouderenzorg zijn zeggenschap (eigen regie, goede informatie, respect voor ouderen
en inspraak), samenhang (coördinatie en samenwerking van hulpverleners), voorzorg
(preventie en informatie daarover), en kwaliteit en doelmatigheid (interventies die
aansluiten bij de behoeften van ouderen, toegang tot beschikbare en betaalbare zorg
en ontwikkeling van technologische middelen). De Argumentenfabriek vertaalt deze
elementen naar een organisatie ingericht op coördinatie tussen zorg- en welzijnsaanbieders (één centraal punt), goede informatievoorziening en het creëren van de
juiste financiële en fysieke infrastructuur.

[188] Het In voor Burgers projectvoorstel is ingediend namens: CG-Raad/Platform VG, CSO, LOC Zeggenschap in zorg, LPGGz,
Mezzo, NPCF en Per Saldo. (Blaauwbroek 2013)
[189] http://www.aandachtvooriedereen.nl
[190] De Argumentenfabriek helpt organisaties helder na te denken ‘voor goede en snelle resultaten’. Ze brengt complexe
vraagstukken overzichtelijk in kaart. Zie http://www.argumentenfabriek.nl
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7.2. NATIONAAL PROGRAMMA OUDERENZORG
Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is een programma van ZonMw in
samenwerking met de Nederlandse Federatie Universiteitsziekenhuizen (NFU) en
de koepel van ouderenorganisaties CSO.[191] Het ministerie van VWS startte het NPO
in 2008 om de zorg voor ouderen met complexe vraagstukken te verbeteren. Rudi
Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde LUMC: ‘Het NPO is begonnen in de
tijd dat niet iedereen de noodzaak zag om de ouderenzorg ingrijpend te veranderen.
Nu schreeuwt iedereen het van de daken: de politiek, de aanbieders van zorg en de
ouderen zelf. De druk is opgelopen door vergrijzing, door vragen over kwaliteit en
door dreigende onbetaalbaarheid. Het NPO is eerder op weg gegaan en loopt voor.’
(NPO 2013, p50)
Talrijke organisaties hebben de afgelopen jaren landelijk en regionaal de handen
ineen geslagen binnen het kader van het NPO. De organisatie beschikte over een
budget van 80 miljoen euro voor vijf jaar. Het project is met drie jaar verlengd
waarvoor een extra 11 miljoen ter beschikking komt. ‘We hadden al besloten om
na het aflopen van de NPO subsidie op eigen kosten door te gaan’, zegt Jan Festen,
lid van het doelgroeppanel van netwerk 100. ‘Het netwerk wordt nu bekostigd door
de deelnemende partijen. Dat geeft aan dat mensen na vier jaren NPO het nut van
het netwerk zien.’
Het NPO bekijkt hoe het zorgaanbod voor ouderen beter kan worden afgestemd op
individuele behoeften van ouderen. In het programma zijn ouderen actief betrokken. Tegengeluiden zijn er ook. Hans van den Bosch noemt het een voorbeeld van
hoe het niet moet. ’Als je als overheid geen visie hebt, stel je een commissie in of
je stelt éénmalig geld beschikbaar voor een onderzoek. De druk vanuit het veld en
de politiek was te groot om iets met de naderende vergrijzing te doen. Een bedrag
van tachtig miljoen lijkt veel geld maar het is evenveel als de jaaromzet van een van
de grote zorgorganisaties in Helmond.’ Van den Bosch vreest voor versnippering,
gebrek aan samenhang en korte termijn trajecten. ‘Van een planmatige aanpak door
de overheid is geen sprake.’ (Van den Bosch 2011, p34)

7.2.1 Zichtbare resultaten
Gevraagd naar het resultaat van vier jaar NPO hoeft Hannie van Leeuwen, lid programmacommissie, niet lang na te denken. ‘Het grote succes is dat er meer samengewerkt wordt. Een van de problemen in de ouderenzorg was dat geen sprake was
van integrale ouderenzorg. Werkers in de zorg wisten van elkaar niet wat ze deden.
Nu werken 650 partijen samen. Dat vind ik een groot winstpunt. Daarmee is nog
niet alles opgelost: om integrale ouderenzorg te krijgen moet je ook zorg met elkaar
[191] Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (kortweg: ZonMw) functioneert als intermediair tussen wetenschap,
beleid en praktijk. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Zie http://www.zonmw.nl/nl
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verbinden. Je moet medewerkers, maar ook ouderen zélf, leren om te denken vanuit
de integrale ouderzorg. Voor ouderen is dat met name ook welzijn. Het welzijn is
ongelofelijk belangrijk. Je moet vroegtijdig signaleren ‘wat is er met die oudere aan
de hand?’ om op de juiste manier te ondersteunen, met de minste kosten.’
In de publicatie Oogst doet de organisatie verslag van de vorderingen. Het NPO omvat
experimenten in transitie en implementatie en er zijn diverse onderzoeksprojecten
en onderwijsprojecten. Veel experimenten richten zich op het tijdig opsporen van
problemen bij ouderen, waarna wordt ingezet op een zorgplan en goede afstemming
en coördinatie. In cijfers: 38.000 ouderen werken mee in 75 projecten, 1000 huisartsen zetten zich in voor geïntegreerde ouderenzorg; in de zorg, welzijn en wonen,
werken 650 partners samen in acht regionale netwerken; alle universitaire medische
centra zijn betrokken; 170 ouderen nemen actief deel aan ouderenpanels; wetenschappelijke kennis en ervaring zijn toegenomen en er zijn toepasbare producten
voor betere ouderenzorg ontwikkeld. (NPO 2013, p17)
De eerste indruk is positief. Het NPO is flink gegroeid en heeft handen en voeten gekregen. Betty Meyboom-de Jong, voorzitter van de programmacommissie:
‘Door de medische terreinen van de cure en care met welzijn te verbinden, krijgt
het programma de gewenste sociaal-maatschappelijke verbreding. De verregaande samenwerking tussen instanties voor zorg, wonen en welzijn heeft een echte
cultuuromslag bewerkstelligd. De zorgverleners werken samen, helpen elkaar en
vullen elkaar aan. Het is mooi te zien hoe zij de krachten bundelen voor een betere,
efficiëntere zorg.’ (Oogst, p10)
Het is nog vroeg om het uiteindelijke resultaat te beoordelen. Marcel Olde Rikkert:
‘Voor het bepalen van kosteneffecten van zorgvernieuwingen zijn drie factoren van
belang: leereffecten, beschikbare capaciteit en langetermijneffecten. Om kwetsbare
ouderen goed te kunnen helpen, is samenwerking nodig tussen de domeinen wonen, welzijn en zorg. Rondom ouderen moeten multidisciplinaire teams ontstaan.
Verschillende teamleden brengen hun eigen werkwijzen, financieringssystemen en
gewoonten mee. Het kost tijd voordat alle partijen elkaars taal spreken.’ Ook de
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zijn er nog lang niet: ‘Patiënten zo
lang volgen met zoveel betrokken partijen; het kost alleen al anderhalf jaar om het
programma op te zetten. Bedenk ook dat het gaat om effecten op de lange termijn.
Voor een wetenschappelijke vergelijking moet er voldoende data zijn en een grote
controlegroep. Dat gaat niet in vier jaar.’ (Oogst, p25)
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7.2.2 Inspirerende projecten
In het NPO bundelen honderden partners hun krachten in acht netwerken ouderenzorg. [Figuur 7.3]
Netwerk Ouderenzorg Regio Noord
Ruim 55 partners
Ouderennet VUmc en partners
59 partners
Kring Ouderenzorg AMC en partners
(KOZ), 68 partners
Academische Werkplaats Ouderenzorg
Noordelijk Zuid-Holland, 150 partners
Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen
(NUZO), 48 partners
Netwerk Ouderenzorg Zuidwest Nederland (GENERO), Ruim 150 partners
100 uw welzijns- en zorgnetwerk
20 partners
Academisch Centrum Zorginnovatie
Ouderen (ACZIO), 100 partners
Figuur 7.3 Regionale netwerken binnen het NPO (www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl)

De projecten binnen het NPO zijn regionaal verdeeld: de problematiek verschilt per
regio. Dorpen in Groningen, Limburg en Zeeland ontgroenen en vergrijzen in hoog
tempo. Het vertrek van jongere en actieve dorpsgenoten leidt tot een vermindering
van de sociale cohesie. In grote steden zijn andere onderwerpen actueler: wonen
en vereenzaming. Om die reden hebben de projecten uiteenlopende doelstellingen.
Grofweg kan de thematiek worden verdeeld in: vroegsignalering van kwetsbaarheid,
zorgplannen, herstelzorg na ziekenhuisopname, participatie, onderwijs, ICT en
netwerkvorming.
In Groningen worden cursussen georganiseerd voor gebruik van de tablet-pc zodat
ouderen beter contact maken met vrienden, familie en organisaties. De succesfactoren: laagdrempeligheid en de ontmoetingen tijdens de cursus. In Zuid-Holland
wordt gestudeerd op de inzet van mantelzorgers, met E-learning modules en een
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duidelijke website.[192] Utrecht richt zich vooral op functiebehoud en een kosteneffectieve werkwijze; Amsterdam op ketenzorg voor mensen met dementie.[193]
Nijmegen heeft Netwerk 100.[194] Hier wordt geëxperimenteerd met het Zorg- en
WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) dat zich richt op een samenhangend zorg- en welzijns
aanbod. Uitgangspunt is het welzijn, de gezondheid en de zelfstandigheid van de
oudere. Het ZWIP helpt ouderen en hun mantelzorgers de eigen zorg organiseren.
De huisarts beoordeelt of iemand multidisciplinaire ondersteuning nodig heeft.
Vervolgens gaat de wijkverpleegkundige op bezoek bij de cliënt. Lout Bots, lid van
het doelgroeppanel: ‘De goede resultaten die we zien, hebben te maken met de
aanvullende filosofie. Je hebt de high-tech medische zorg, de slimheid, maar daar
zoeken wij het niet in. De geriater ook niet. Het gaat primair om het vinden van zorg,
welzijn en het wonen thuis. We willen voorkomen dat mensen naar het verzorgingsof verpleeghuis gaan. Vandaar de verbinding van welzijn met zorg.’

7.2.3 Kanttekeningen bij de eigen regie
´In de toekomstige eerstelijn hoort de regie bij de burger. Wij als professionals moeten
hem steunen en helpen die regie te voeren. Dat doet de burger op andere levensterreinen ook.´ Dat is de mening van Hans van den Bosch en dat is ook de heersende
filosofie in de hedendaagse huisartsenpraktijk. Het empowerment van de patiënt
staat daarbij centraal: burgers zijn in toenemende mate in staat om te beslissen
over hun eigen gezondheid. Ouderen van nu denken na over hun rol en nemen zelf
het initiatief. Wim van Minnen, lid van de stuurgroep Krachtig Cliëntenperspectief,
zegt in Oogst het volgende: ‘Er is een omslag gaande. Een nieuwe generatie ouderen
staat op en kijkt écht anders naar de zorg en hun rol daarbij. Ouderenparticipatie
komt steeds beter tot zijn recht.’
De meeste ouderen zijn dan ook prima in staat om de eigen regie te blijven voeren,
maar dat geldt niet voor iedereen. Veel ouderen halen het vereiste niveau van vaardigheden hiervoor niet: ouderen met een complexe zorgvraag en een lage sociaaleconomische status hebben extra aandacht nodig. Alex Brenninkmeijer waarschuwt in
zijn jaarverslag 2012 voor het overvragen van de burger: De overheid stuurt sterk
op zelfredzaamheid en op meer eigen verantwoordelijkheid. Een belangrijke randvoorwaarde is echter dat de overheid in al haar onderdelen voldoende responsief
is. (Brenninkmeijer 2013, p12) Ouderenzorg blijft maatwerk. Het is belangrijk dat
ouderen het gevoel hebben dat ze steun krijgen als dat nodig is. Goede communicatie
tussen ouderen, zorgverleners en mantelzorgers is hierbij essentieel.

[192] Voor informatie over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, zie www.awo-nzh.nl
[193] http://www.nuzo-utrecht.nl (Utrecht) en http://www.ouderennet-vumc.nl (Amsterdam)
[194] http://www.netwerk100.nl/
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7.3. SPECIFIEKE OUDERENVRAAGSTUKKEN
Bij ouderen spelen specifieke gezondheidsvraagstukken. De medische problematiek
is niet alleen erg complex, het beantwoorden van de zorgvraag vraagt meer dan
alleen de somatische benadering. Van groot belang is vaak het welzijn, oftewel het
welbevinden.

7.3.1 Ouderenmishandeling
Een onderwerp dat de laatste tijd om aandacht vraagt is de mishandeling van ouderen.
Volgens een schatting van de overheid worden 200.000 ouderen boven de 65 jaar
jaarlijks mishandeld: door partners, familieleden, zorgverleners.[195] Ouderenmishandeling kan betrekking hebben op lichamelijke of psychische mishandeling, maar
ook op verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting. Er kan sprake zijn
van opzettelijke mishandeling, maar dit hoeft niet. Soms wordt het ook in de hand
gewerkt door de thuissituatie, wanneer mantelzorgers te zwaar zijn belast en de zorg
niet meer aankunnen. Vaak durven ouderen dit niet aan te kaarten bij instanties,
uit angst, schaamte of omdat ze afhankelijk zijn van de pleger. Het is vaak ook niet
duidelijk waar ze hulp kunnen krijgen.
De overheid is een campagne gestart om professionals en vrijwilligers te trainen in
het signaleren van ouderenmisbruik.[196] De hulpverlener wordt alerter op verwondingen, overdreven schrikreacties en teruggetrokken gedrag, of op depressiviteit of
angst. Het zijn symptomen die mogelijk duiden op mishandeling. Voor professionals
is de E-learningmodule Ouderen in Veilige handen ontwikkeld.[197] Vrijwilligers kunnen informatie vinden in het handboek Vrijwilligers tegen Ouderenmishandeling.[198]
Ook voor gemeenten bestaat een handreiking: die beschrijft de mogelijkheid van
gemeenten voor bijvoorbeeld het inzetten van een huisverbod of crisisopvang.[199]
De overheid voert de campagnes samen met de ouderenbonden ANBO, NOOM,
PCOB en Unie KBO. Zij hebben samen een achterban van 900.000 leden en hebben
hun eigen voorlichters op dit thema.[200] Naast de voorlichting worden in zeven
gemeenten proefprojecten uitgevoerd om financiële uitbuiting tegen te gaan. Het
doel is om financieel misbruik bij ouderen vroegtijdig te signaleren. Het project
loopt tot eind 2014.

[195] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling
[196] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/03/30/
actieplan-ouderen-in-veilige-handen.html
[197] Leerstation Zorg is een platform voor digitaal leren in de zorg. Zie http://www.leerstationzorg.nl
[198] http://www.verwey-jonker.nl/participatie/publicaties/vergrijzing/vrijwilligers_tegen_ouderenmishandeling
[199] http://www.huisverbod-crisisopvang-ouderen.nl
[200] http://www.pcob.nl/thema/ouderenmishandeling
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De campagne voor ouderenmishandeling valt samen met de publiekscampagne Een
veilig thuis over huiselijk geweld.[201] [Figuur 7.4]

Figuur 7.4 Logo publiekscampagne

7.3.2 Medische problematiek
Veel ouderen hebben ongemakken en klachten. Vaak is sprake van multimorbiditeit: het
optreden van meer dan één (chronische) ziekte in één individu. De aanwezigheid van
twee of meerdere ziekten tegelijkertijd leidt regelmatig tot problemen: beperkingen
in functioneren, meer zorggebruik, meer kans op complicaties bij behandelingen.
Volgens het RIVM heeft Nederland 5,3 miljoen mensen met een chronische ziekte,
bijna een derde van de bevolking (cijfers 2011). Van mensen van 65 jaar en ouder
heeft 70 procent een chronische ziekte. Het aantal mensen met multimorbiditeit
stijgt per leeftijdscohort. In de leeftijdscategorie 65 tot 74 jaar is het 29,9 procent,
in de categorie 75 jaar en ouder 49,6 procent.[202] [Figuur 7.5]
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Figuur 7.5 Verdeling van het aantal chronische ziekten onder patiënten met een chronische ziekte. (RIVM)

[201] http://www.vooreenveiligthuis.nl
[202] Meer informatie over chronische ziekten en multimorbiditeit is te vinden op de website van de RIVM. Zie http://www.
nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit
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Dit heeft gevolgen voor het gebruik van geneesmiddelen. Veel patiënten hebben
meer dan één geneesmiddel tegelijkertijd en dat kan soms leiden tot interacties. Er
wordt veel onderzoek naar gedaan. Gerard van Leijenhorst, specialist in klinische
ontwikkeling van geneesmiddelen: ’De autoriteiten stellen eisen aan onderzoek. Dit
wordt door farmaceutische bedrijven ingevuld door specifiek interactie- en bijwerkingenonderzoek, ook bij ouderen. In Nederland vindt dat ook in voldoende mate
plaats. Er zijn geen restricties, geen barrières voor dit soort onderzoek.’
Een aspect van multimorbiditeit is dat de patiënt vaak meerdere behandelaars
heeft en die kunnen verschillende geneesmiddelen voorschrijven. De communicatie
loopt niet altijd goed en soms is het onduidelijk welke geneesmiddelen de patiënt
gebruikt. Geneesmiddelen worden soms genomen terwijl het allang niet meer nodig
is. De combinatie van geneesmiddelen leidt te vaak tot opnames in het ziekenhuis.
Jaarlijks worden naar schatting 19.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen door
verkeerd medicijngebruik en 1.200 mensen overlijden. (HARM onderzoek, 2006)
Ellen Willemsen van Unie KBO voegt toe: ‘Uit het HARM-onderzoek blijkt dat maar
twee op vijf huisartsen en apothekers vraagt naar het medicijngebruik bij ouderen.
Er gaat veel mis. Een openbaar apotheker die niet weet wat het ziekenhuis heeft
voorgeschreven, de terugrapportage ontbreekt, het geneesmiddel heeft een andere
naam, etc. Soms krijgt een oudere onder een andere naam twee keer hetzelfde medicijn. Naar zelfzorggeneesmiddelen wordt al helemaal niet gevraagd.’ Er bestaat sinds
2008 een richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten maar de problemen
zijn verre van opgelost.[203]
Inmiddels is een medicijnen-APK (Algemene Periodieke Keuring) bij wet vastgelegd
maar die wordt slecht nageleefd. Ellen Willemsen: ‘De APK zit in de basisverzekering,
dat is heel positief. Alleen is de financiering van de extramurale farmaceutische
zorg veranderd, die is sinds kort vrijgegeven. Het is ondoorzichtig geworden.’ Het
ontbreekt volgens haar aan duidelijke afspraken over vergoedingen.

7.3.3 Palliatieve zorg
Een relevant onderwerp bij ouderen is de zorg aan het einde van het leven. Hiervoor
is weinig aandacht in de medische opleiding. Medisch-technologische ontwikkelingen
maken steeds meer mogelijk en dat maakt besluitvorming over de behandeling ingewikkeld. Artsen zijn eerder gericht op doen dan op laten. Richtlijnen bieden weinig
houvast: de onderzoeken op dit gebied zijn vooral gebaseerd op de blanke, 50-jarige
man. (Ten Haaft, p5) Internist Marcel Levi, voorzitter van de Raad van Bestuur van
het AMC, over het behandelen in de laatste fase: ‘We moeten niet minder zorg leveren
maar minder zorg die niet in het belang is van de patiënt.[204]
[203] http://www.medicatieoverdracht.nl
[204] Discussie op 23 september 2013 tijdens de lezingenreeks Moet alles wat kan. (OBA, Amsterdam)
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Ingrid van Asseldonk (links, verpleegkundig specialist palliatieve zorg) en Maaike Veldhuizen
(arts symptoombestrijding en palliatieve zorg)

In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond maakt een arts palliatieve zorg sinds 2009
deel uit van de medische staf.[205] Voor 2009 kende het Elkerliek een palliatief
consulentschap. Maar omdat de consulent vaak pas in een laat stadium werd ingeschakeld ‘waren de omstandigheden van de patiënt niet zelden tot een crisis geëscaleerd’. (Veldhuizen 2012) De palliatief arts vormt samen met een gespecialiseerd
verpleegkundige een afzonderlijke unit. Het team houdt zich bezig met ziekte- en
symptoomgerichte palliatie en met stervensbegeleiding. Patiënten worden naar
de arts palliatieve zorg verwezen door andere specialisten: internist-oncologen,
chirurgen, cardiologen en longartsen. Zodoende krijgen mensen met een beperkte
levensverwachting optimale kwaliteit van zorg.
Een belangrijk aspect van de palliatieve zorg is dat die zorg bij voorkeur bij de patiënt thuis is. Maaike Veldhuizen: ‘Ik werk met één been in het ziekenhuis en één
daarbuiten om verbinding te maken met de huisarts. In de palliatieve fase van je
leven moet je zoveel mogelijk thuis zijn en is de huisarts de belangrijkste dokter.
En daar wil ik faciliterend aan zijn, aan de huisarts.’ Zo zijn er vele voordelen: patiënten worden beter voorbereid ontslagen, de huisarts is beter toegerust voor het
verlenen van zorg in de laatste levensfase, de ligduur van palliatieve patiënten in
het ziekenhuis neemt af en onnodige medische behandelingen worden voorkomen
of eerder gestopt.
Gevraagd naar een suggestie voor de politieke partij 50PLUS stelt Veldhuizen: ‘Zorg
dat goede palliatieve artsen in de ziekenhuizen komen, dan heeft de minister van
VWS haar begroting dicht. De palliatieve zorg moet je hot maken: je krijgt én kwaliteit én een positief effect op de financiën.’

[205] Palliatieve zorg beoogt het verlichten van symptomen. De term wordt vaak gebruikt om het contrast met curatieve zorg aan
te geven. Palliatieve zorg is van toepassing als genezing niet meer mogelijk is. Zie ook http://www.gezondheidszorgbalans.nl/
kwaliteit/palliatieve-zorg/wat-is-palliatieve-zorg
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INTERVIEW
Gerard van Leijenhorst
Deskundige in klinische ontwikkeling van geneesmiddelen
Wijk aan Zee 12 januari 2014

Wordt er veel geneesmiddelenonderzoek gedaan bij ouderen?
Er zijn enkele ziektebeelden die zich vooral bij ouderen afspelen: de enorme
diabetesepidemie en Alzheimer waar nog steeds geen goed middel tegen is. Ik
denk dat de farmaceutische industrie zich heel erg inzet om op die gebieden een
antwoord te vinden. Nederland loopt keurig mee in de pas wat betreft onderzoek
op beide gebieden.

Worden speciale eisen gesteld aan de ontwikkeling
van een nieuw geneesmiddel bij ouderen?
In de ontwikkeling van een geneesmiddel stellen de autoriteiten duidelijke voorwaarden voor het registreren van een geneesmiddel voor ouderen. Dat betekent
dat ze vragen naar onderzoek, naar bijwerkingen en naar interacties bij oudere
bevolkingsgroepen. Als je daar als farmaceutisch bedrijf niet aan voldoet en die
onderzoeksgegevens niet kunt indienen, krijg je überhaupt je registratie niet.

Hoe zit het met polyfarmacie?
Polyfarmacie, het gebruik van meerdere geneesmiddelen per patiënt, zie je bij
uitstek bij ouderen. Zij hebben vaak meer dan een ziekte en gebruiken soms vier,
vijf, zes of meer geneesmiddelen tegelijk. Die geneesmiddelen kunnen bij elkaar
meer interacties en bijwerkingen geven. Je moet die groep dus strenger onderzoeken op interacties en bijwerkingen. Nederland draagt zijn steentje in ruime
mate bij, er zijn hier geen restricties. Daarin zie ik geen onderscheid, eerder een
positief onderscheid, ten opzichte van andere landen wereldwijd.
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Albert Riemens
National Key Account Manager voor huidkanker Galderma
Amsterdam 16 januari 2014

Merk je dat het drukken van kosten gevolgen heeft voor de behandelpraktijk?
Jazeker. Neem de behandeling van huidkanker. Als verzekeraars in een onderzoekssituatie zien dat behandelen thuis, crèmes smeren gedurende zes weken, even goed
werkt als behandelen in het ziekenhuis waar de patiënt na een of twee middagen
klaar is, en thuis kost het vijfhonderd euro en in het ziekenhuis duizend euro, dan
zeggen ze: je moet die behandeling thuis doen. Waar ze aan voorbij gaan, is dat
het vaak een ouder en gebrekkig iemand betreft. Een tachtigjarige vrouw wier
man net is overleden en die een aantal maanden geleden een TIA heeft gehad
en een bungelende arm heeft, en die een huidkanker op een moeilijk bereikbare
plek heeft. Die kan je toch niet naar huis sturen?

Hoe werkt de systematiek bij huidkanker?
Bij huidkanker neem je een biopt om te kijken wat voor soort huidkanker het is.
Daar heb je een DOT voor, dat is rond de honderd euro, met laboratorium erbij.
Nou bleek bij sommige behandelingen van huidkanker dat je zes weken moest
wachten om een nieuwe DOT te openen: de behandel-DOT. Een aantal artsen
zeiden: daar word ik niet voor beloond. Ik heb dat biopt genomen, het ziekenhuis
moet betalen maar ik krijgt er niets voor terug. Anderen zeiden: dan wachten we
toch zes weken? Terwijl je juist snel wil behandelen. Je krijgt suboptimale zorg voor
een deel van je patiënten, juist vanwege de DOT-systematiek die behandelkeuzes
mede bepaalt. Dat is de perversiteit van het systeem. Bij sommige behandelingen
zoals een excisie kan je in een keer doordeclareren, twee DOTS dus. Daar is niet
over nagedacht of het is niet gecheckt bij de beroepsgroep.

Maar waarom moest je dan zes weken wachten?
Omdat je dan pas een nieuwe DOT kon openen bij dezelfde patiënt. Het feit dat
je niet binnen zes weken twee DOTs kon openen. Bij de ene behandeling ging dat
wel en bij de andere niet.
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INTERVIEW
Saskia Hoexum
Docent opleiding zorg ROC Friese Poort

Emmeloord 20 januari 2014

Wat vind je ervan dat je voor thuiszorg
eerst een beroep moet doen op familie, vrienden of buren?
Mensen moeten het eerst samen doen, dat is natuurlijk goed. Als school bereiden
wij onze studenten ook al voor op de participatie-maatschappij. Alleen: steunkousen aandoen, dat is slechts een truukje. Wat de achterliggende gedachte is,
waarom iemand steunkousen krijgt, wat er kan gebeuren wanneer het fout gaat,
dat wordt van tafel geschoven. ‘De buurvrouw, die kan dat ook wel.’ Ik zeg soms
tegen mijn studenten: insuline prikken kan ik mijn dochter van vier leren, maar wat
als je verkeerd prikt? Wat als je teveel of te weinig geeft? Wanneer geef je het?
Wat als iemand hoog zit met zijn bloedsuiker, of juist te laag? Het gaat vaak om
medisch-technische handelingen waarvoor mensen officieel examen doen voordat
ze bevoegd zijn. De professionals, die hebben aan de proeve van bekwaamheid
voldaan. Dat mis ik in de hele discussie. Participatie? Hartstikke mooi en goed dat
je dingen samen doet, maar de vraag is hoe je dat wil doen.

Wat zou de politiek kunnen doen om jullie leven prettiger te maken?
Allereerst: ga eens in de praktijk meekijken. Laatst was weer iemand in Den Haag
die riep: ‘De mbo-opleidingen nemen alleen maar studenten aan maar kunnen
geen stageplaatsen bieden. Daar moeten ze harder hun best voor doen. Ze willen
alleen maar de studenten hebben om geld binnen te halen.’ Dan denk ik: man, je
moet eens zien wat wij doen om onze stagiaires goede stageplaatsen te kunnen
bieden, we doen er zo keihard ons best voor. Het is leuk dat je zo’n populaire
opmerking maakt, maar dit is scoren terwijl je geen idee hebt hoe het zit in de
werkelijkheid. Verder: maak het voor instellingen aantrekkelijk om stagiaires te
hebben. Een goede opleiding staat of valt met stageplaatsen.
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Eeke Dankert
Beleidsmedewerker Zorggroep Oude en Nieuwe Land
21 januari 2014 (per telefoon)

Is het verzorgingshuis een soort voorportaal
voor het verpleeghuis, hoe werkt dat precies?
Het verzorgingshuis van vroeger was voor thuiswonende mensen die begonnen
met dementeren. Op gegeven moment werd dat niet meer vertrouwd en moest
er een oogje in het zeil worden gehouden. Dat kon de thuiszorg niet meer doen.
In zo’n geval ging je naar het verzorgingshuis, mits mensen dat wilden. Dat is nu
de ZZP-1 en ZZP-2: mobiel, kunnen zichzelf redden, maar werden wel uitgenodigd
naar de eetzaal om te eten. Ze werden geholpen bij het douchen en medicijnen
werden aangereikt. Zo moet je het zien. Die mensen werden na verloop van tijd
meer dement, konden dan niet meer lopen, hun totale dag-nacht ritme werd omgegooid. Dan waren de mensen geschikt voor opname in het verpleeghuis. Dat is
er niet meer bij. Mensen gaan dwalen, kunnen niet meer lopen of zijn totaal de
weg kwijt, maar ze blijven nu wel wonen in het verzorgingshuis.

In hoeverre speelt de eigen bijdrage een rol voor cliënten?
Velen zitten natuurlijk met de eigen bijdrage die ze moeten betalen als ze worden
opgenomen in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis. In de praktijk zie je dat
mensen langer thuis blijven. Ze willen of kunnen dat niet betalen. Daar kun je van
alles over zeggen: moet je dat wel of niet gaan betalen. Wij zien wel dat in het
verpleeghuis bedden leeg staan omdat er geen doorstroming is, omdat mensen
een eigen bijdrage moeten betalen. Dat zien we daadwerkelijk. Mensen zeggen:
dan blijf ik liever thuis met extra thuiszorg want dat vind ik prettiger.
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hoofdstuk 8
Toekomst van de zorg
8.1 TECHNOLOGIE EN INNOVATIE
8.1.1 Nederland als innovatieland
De zorg in Nederland behoeft innovatie. Maar ons land heeft geen excellent klimaat
wat betreft concurrentie- en innovatievermogen. Vergeleken met andere Europese
landen is Nederland een goede middenmoter, een innovation follower, maar beslist geen
koploper. Nederland is de afgelopen jaren zelfs afgezakt ten opzichte van wereldwijde
concurrenten.[206] In De Staat van Nederland Innovatieland 2012 (publicatie HCSS en
TNO) wordt dit toegeschreven aan de geleidelijke maar consequente afname van
research en development uitgaven door bedrijven, een daling van overheidsuitgaven
aan publieke overheidsinstellingen en een geringe belangstelling voor wetenschap
en techniek. (Van der Zee 2012, p18)
Investeringen in research en development als percentage van het bbp bedragen in
Nederland 1,84 procent. Dat is onder het EU-gemiddelde en ruim onder de Lissabon
doelstelling van 3 procent.[207] Het aandeel van de beroepsbevolking dat in research
en development werkt, is onder het EU-gemiddelde gezakt en Nederland is het enige
land waar in de periode 2000-2009 (de looptijd van het Lissabon akkoord) een daling
is opgetreden. Het aantal gepromoveerden in de exacte wetenschappen blijft achter
op de rest van Europa en Nederland trekt weinig buitenlands talent aan.
De wil om onderzoek en onderwijs structureel te financieren lijkt te ontbreken. Het
Nederlandse onderwijssysteem presteert internationaal gezien matig.[208] ‘Nederland
[206] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/support/pro-inno/index_en.htm
[207] http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009
[208] http://www.cpb.nl/persbericht/3210659/niveau-nederlands-onderwijs-daalt
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beschouwt onderwijs en onderzoek alleen als kostenpost’ klaagt Robert Dijkgraaf,
voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.[209] Daarnaast zijn achtereenvolgende kabinetten er niet in geslaagd om op een
doelmatige wijze publiek-private samenwerking te organiseren.
Een voorbeeld is de financiering van het Top Instituut Pharma (TI Pharma).[210] Dat
werd in 2007 opgezet als publiek-privaat partnership om betere en minder dure geneesmiddelen te ontwikkelen. De research portfolio sluit aan bij het WHO-programma
Priority Medicines waar Nederland zich in het verleden hard voor maakte.[211] De
overheid subsidieerde 130 miljoen euro over vier jaar, mits het bedrijfsleven en de
kennisinstellingen elk 65 miljoen euro bijdroegen. De subsidie kwam uit het Fonds
Economische Structuurversterking (FES), gefinancierd met aardgasbaten.
Bij onderzoek naar geneesmiddelen wordt meestal pas na vele jaren resultaat geboekt.
Toen in 2010 over vervolgfinanciering voor TI Pharma moest worden besloten,
schoof het demissionaire kabinet Balkenende-IV dit door naar een volgend kabinet.
Er werd een overbruggingskrediet van zes miljoen euro verstrekt om TI Pharma tot
na 2012 in de lucht te houden. (Klink 2010)[212] Het FES waaruit de eerdere subsidie
kwam, werd overigens in 2011 opgeheven.
Het gebrek aan continuïteit in de financiering, ook voor de langere termijn, over
kabinetsperiodes heen, heeft enorme gevolgen gehad voor TI Pharma. Nederland
lijkt sterk in het opzetten van prestigieuze projecten, maar minder goed in het
continueren ervan. Inmiddels probeert TI Pharma vooral Europese subsidies te
verkrijgen om het werk voort te zetten.
Ook op kleinere schaal zijn er voorbeelden van tekortschietend overheidsbeleid. In
2006 keurde het Europees Parlement een nieuwe wet goed om voor marktregistratie
geneesmiddelenonderzoek bij kinderen tot 18 jaar verplicht te stellen.[213] Eerder
werden geneesmiddelen vrijwel uitsluitend bij volwassenen tussen 18 en 55 jaar
getest, over het effect op kinderen en ouderen was niets bekend. In diverse landen
werden nu pediatrische netwerken opgezet voor klinisch onderzoek. In Nederland,
in 2008, het Medicines for Children Research Network. (Weber 2009)[214]
Het MCRN was een publiek-privaat partnership waarin de overheid, het bedrijfsleven
en de Nederlandse Federatie van Universiteitsziekenhuizen (NFU) samenwerkten.
Door een gebrek aan structurele financiering van de overheid (half miljoen euro
voor twee jaar) en weinig commitment van het NFU-bestuur moest het MCRN twee
[209] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/352232/2009/08/21/Kabinet-bevordert-braindrain.dhtml
[210] http://www.tipharma.com
[211] http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/
[212] De nog lopende FES-projecten worden gesubsidieerd via de reguliere begroting van de ministeries.
[213] http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2006_1901/reg_2006_1901_en.pdf
[214] http://www.mcrn.org.uk/networks/international
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jaar later stoppen.[215] Het Engelse MCRN groeide intussen uit tot een van Europa’s
beste netwerken: de National Health Service subsidieerde vijf miljoen GBP per jaar
totdat het centrum op eigen benen kon staan.[216]
Ook voor Nederlandse start-up bedrijven die medische apparatuur en nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen, is het verkrijgen van voldoende investeringskapitaal een
continue strijd. In Battling financial drought: ‘Crossing the valley of death, most CEO
of life science ventures feel immense pressure on their shoulders due to a constant
need for additional cash injections. The valley of death for a life sciences company
has an exceptionally broad span - sometimes over ten years - between a university
pre-seed loan and the commercial success of the technology.’ Van de 285 miljoen euro
die Nederlandse durfinvesteerders belegden in 2010 ging 46 miljoen (16 procent)
naar Nederlandse start-up bedrijven. Het resterende deel ging naar buitenlandse
ondernemingen. (ttopstart 2011, p5)
Dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven hebben inmiddels de
Kennis en Innovatie Agenda (KIA) gelanceerd. Hun ambitie is om Nederland terug
te laten keren in de wereldtop van de kenniseconomieën. De meest recente voortgangsrapportage maakt duidelijk dat de afgelopen tijd nauwelijks vooruitgang is
geboekt. (KIA 2014)[217] Het feit dat Nederland op enkele lijsten nog een hoge positie inneemt, is te danken aan een klein aantal multinationals: Philips, AkzoNobel,
Unilever, Shell, DSM, ASML.

8.1.2 Technologische innovatie in de zorg
De opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt ongekende
mogelijkheden voor de zorg. Op veel terreinen van de gezondheidszorg heeft de
introductie van ICT een ware revolutie veroorzaakt. Meer dan ooit hebben cliënten
toegang tot informatie en ze maken bewustere keuzes. Daarbij speelt een grote rol
dat Nederland een van de landen is met het hoogste percentage aan internetgebruikers: in 2013 had 97 procent van alle Nederlanders in de leeftijd van 12 tot 75 jaar
toegang tot internet.[218]
Het begrip e-Health heeft intrede gedaan: ‘Het benutten van ICT en internet in de
gezondheidszorg om te zorgen voor meer efficiency en kwaliteit van de zorg. Vaak
zorgt dit voor meer betrokkenheid en zelfmanagement van cliënten. Met handige
online tools werken zij zelf aan gezondheid of herstel: preventief, via online behandeling en gecombineerd met face-to-face behandeling.’ (NetQ 2013, p4) Door e-Health,
[215] Het MCRN leidt nog een sluimerend bestaan om lopende onderzoeken af te ronden. Zie http://mcrn.nl
[216] http://nos.nl/artikel/547838-mogelijk-meer-kinderen-proefkonijn.html
[217] http://www.kennisinnovatieagenda.nl/nieuws/03-02-2014_meer_excelleren_noodzakelijk_voor_de_concurrentiepositie_op_
de_wereldmarkt.shtml
[218] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/faq/specifiek/2011-vrijetijd-faq-spec-sl1.htm
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ook wel telemedicine of telecare genoemd, kan direct worden gecommuniceerd met
de behandelaar of via een zorgportaal met organisaties en online communities rond
ziektebeelden. Sommige e-Health platforms bieden een volledig pakket aan voorlichting, consulten (telediagnose) en behandelingen (telemonitoring). Volgens sommige
berichten kan het aantal fysieke verwijzingen naar ziekenhuizen met 70 procent
afnemen als gebruik kan worden gemaakt van hulp op afstand.[219] E-Health is bij
uitstek geschikt voor behandeltrajecten in de psychische gezondheidszorg wanneer
korte maar frequente contacten met een behandelaar gewenst zijn.
Zorgorganisaties zetten steeds vaker ICT in om cliënten beter te begeleiden, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Nu het aantal ouderen in snel tempo toeneemt en ouderen
langer thuis wonen, biedt ICT nieuwe mogelijkheden voor monitoring en coaching.
ActiZ, Vilans en TNO hebben samen de Toolkit Zorg met ICT ontwikkeld voor gebruik
bij ouderen en chronisch zieken.[220] De toolkit is bedoeld als een stappenplan voor
zorgmanagers, zodat zij zich kunnen oriënteren op praktische toepassing, keuzes
in technologie en leveranciers, werkprocessen, scholing en implementatie.
Ouderen maken steeds vaker gebruik van internet en smartphones en dat maakt
het eenvoudiger om degelijk onderzoek uit te voeren. Thuismetingen van bloeddruk, hartslag en lichamelijke inspanning geven betrouwbare informatie over
ouderdomsziekten en over gezond ouder worden. In een aantal gevallen worden
digitale platforms al gebruikt om langlopend onderzoek te doen, zoals iVitality.[221]
De iVitality-POP studie beoogt meer inzicht te krijgen in het optreden en het verloop
van dementie bij mensen met een verhoogd risico, en bijvoorbeeld in welke rol de
bloeddruk hierbij speelt.
Er worden regelmatig kanttekeningen gemaakt bij te hoge verwachtingen, zoals
door Guy Bauwen, directeur kenniscentrum innovatief ondernemerschap aan de
Hogeschool Rotterdam: ‘Zowel de zorgsector als de ICT-sector zijn erg complex. Er
moeten kleine stappen worden genomen om deze sectoren voor elkaar rijp te maken.
Systemen sluiten nog niet aan bij de behoeften van mensen en de weerstand tegen
veranderingen is groot, ook bij professionals. Nieuwe e-Health oplossingen zijn
dikwijls goed maar nog niet altijd patiënt-gedreven. Zakelijk eigenbelang prevaleert
wel eens boven strategische samenwerking op dit terrein.’[222]
Toch zijn er inmiddels veel nuttige toepassingen van digitale platforms. Een voorbeeld is de aandacht rond dementie. Op de website van Thuis en Gezond kunnen
mantelzorgers die te maken krijgen met een dementerende in hun eigen tempo en

[219] http://nl.wikipedia.org/wiki/EHealth
[220] http://www.kenniscentrumwonenzorg.nl/toolkit_zorg_met_ict
[221] https://ivitality.nl/home
[222] De conferentie ‘e-Health, een zorg minder’ werd op 30 januari 2014 georganiseerd door de Hogeschool Rotterdam.
Zie http://innovatiefondernemerschap.hr.nl/nl/Agenda/Conferentie-E-Health-een-zorg-minder
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omgeving een cursus kunnen volgen.[223] Op de website van Alzheimer Nederland
staat informatie over het ziektebeeld en de laatste stand van zaken wat betreft het
geneesmiddelenonderzoek. De Alzheimer Assistent is geïntroduceerd als smartphone
applicatie voor de mantelzorger.[224] Via de website en de applicatie kan men ervaring
uitwisselen met anderen, of het adres vinden van het plaatselijke Alzheimer Café
voor een maandelijkse bijeenkomst.[225]
Veel bedrijven richten zich op de ontwikkeling van technologie voor de zorgsector.
Philips Healthcare is enorm gegroeid en is, naast Philips Lightning en Philips Consumer
Lifestyle, de derde grote tak binnen het concern. (Philips 2014)[226] Wereldwijd werken
37.000 mensen bij Philips Healthcare. Het bedrijf maakt telemedicine programma’s
en positioneert zich als technologiepartner die ziekenhuizen helpt de zorg kwalitatief
te verbeteren.[227] Inmiddels hebben andere giganten de zorgmarkt ontdekt. Google
maakte januari 2014 bekend dat het smart contact lenses ontwikkelt om de glucosespiegel bij patiënten met diabetes te meten. De ooglenzen worden uitgerust met
een draadloze chip en met sensoren die elke seconde de glucosespiegel meten: ‘The
wireless antenna is thinner than a human hair.’[228] Google werkt aan LED-lampjes
aan de binnenkant van de lenzen die oplichten bij afwijkende waarden. Dat zou het
bloedprikken voor veel patiënten overbodig maken.
Voorlopig is die technologie niet op de markt en wellicht betreft het vooral een publiciteitsstunt van Google. Het maakt wel duidelijk dat er veel mogelijk is met nieuwe
technologie. Innovatie beperkt zich niet alleen tot bijvoorbeeld het verbeteren van
chirurgische robots. Het is veelomvattender en het introduceert een modern concept: het monitoren van ziekte en gezondheid door de patiënt zélf. Zoals Deborah
DiSanzo, CEO van Philips Healthcare, in een column aangaf: ‘Het ziekenhuis van de
toekomst is helemaal geen ziekenhuis in de klassieke zin, maar eerder een inventief
zorgnetwerk.’[229] We staan aan het begin van de revolutie.

8.1.3 Technologische ontwikkelingen in de woonsector
Er is een grote verscheidenheid aan projecten waarbij onderzoek wordt gedaan naar
zorg op afstand in de thuissituatie. De opkomst van mobiele breedbandtechnologie,
[223] http://thuisengezond.nl/dementie
[224] http://www.alzheimer-nederland.nl/
[225] In 1997 bedacht psychogerontoloog Bère Miesen het Alzheimer Café concept. Er zijn nu in Nederland ruim 220 Alzheimer
Cafés en enkele Alzheimer Theehuizen (Turks en Marokkaans). [Bron: http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/
alzheimer-cafeacutes.aspx]
[226] http://www.healthcare.philips.com/nl_nl/about/News/Articles/2014/Hospital_of_the_Future.wpd
[227] http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/9/Philips-sluit-partner-deals-met-ziekenhuizen-1349508W
[228] http://money.cnn.com/2014/01/17/technology/innovation/google-contacts/index.html?hpt=hp_c3
[229] http://health.usnews.com/health-news/hospital-of-tomorrow/articles/2014/01/14/oped-hospital-of-the-future-will-be-ahealth-delivery-network
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ook WWAN (wireless wide area network) genoemd, biedt draadloze internettoegang
met hoge snelheid via draagbare apparaten en dat heeft veel toepassingen in de
thuissituatie. Vaak worden domotica, ofwel huiselijke elektronica, getest en gebruikt
om het zelfstandig wonen te vergemakkelijken. Domotica kunnen allerlei functies
hebben: ze kunnen gericht zijn op veiligheid (bewegingssensoren) maar bijvoorbeeld
ook op sociale participatie (videocommunicatie, beeldschermtechnologie).[230]
Een van de pioniers in de woonsector is Ad van Berlo, die al in 1991 het adviesbureau
Smart Homes startte voor ondersteunende technologie in de zorg. Met hulp van
de provincie Noord-Brabant richtte hij in 1998 een van veel elektronische snufjes
voorziene smart woning in. Die woning was mobiel en op veel plaatsen in Nederland
te bezichtigen. Maar Nederland was daar nog niet klaar voor. Momenteel staat er
een vaste modelwoning dichtbij het Evoluon in Eindhoven: de Slimste Woning van
Nederland.[231] Doel is dat de klant domotica kan ‘ervaren en beleven’, er worden
wekelijks rondleidingen gegeven.
Pieter Jonker is hoogleraar aan de TU Delft en ontwikkelt Vision Based Robotics.[232]
Hij benadrukt het belang van activiteit op oudere leeftijd: ‘De grootste problemen
betreffen het bewegingsapparaat en dementie van de hersenen. Als je niet meer
beweegt, in de meest uitgebreide zin, gaan de lichamelijke functies achteruit en
smelten je hersenen.’[233] Zijn onderzoeksgroep ontwikkelt zorgrobots die werken met
patroonherkenning. Zodra iemand te weinig beweegt of medicijnen niet inneemt,
komt de robot in actie. Het systeem kan ook mantelzorgers waarschuwen. Verder
wordt het effect van companion robots onderzocht bij ouderen. Het is mogelijk dat
de nieuwe generatie van sociale robots binnen enkele jaren de weg naar de markt
vindt.[234]
Ondanks alle mogelijkheden is het gebruik van technologische toepassingen in de
thuissituatie tot dusverre laag. Een recent NIVEL-rapport geeft aan waarom: ‘Er
zijn kwalitatief goede, langdurige, grootschalige evaluatieonderzoeken en living labs
(proeftuinen) nodig om de mogelijk positieve effecten van technologie te kunnen
onderbouwen. Het huidig onderzoek heeft het niveau van pilotstudies nog steeds
niet overstegen, technologieën liggen nog niet gebruiksklaar op de plank. Traditioneel wordt naar de landelijke overheid gekeken voor regie en als initiator van
technologie in de zorg. Met de komst van andere partijen in de regierol, verzekeraars
en gemeenten, zal ook naar die partijen worden gekeken als initiator van nieuwe
initiatieven.’ (Peeters 2013, p10)

[230] http://www.domoticawonenzorg.nl
[231] http://www.smart-homes.nl/Ervaren/De-Slimste-Woning.aspx
[232] http://www.3me.tudelft.nl/over-de-faculteit/afdelingen/biomechanical-engineering/secties/vision-based-robotics
[233] Het Zorgberoependebat vond 13 december 2013 plaats te Utrecht, met o.a. presentaties van TNO, TU Delft en de Nationale
Denktank 2013. Zie http://www.cvz.nl/beroepen+en+opleidingen/zorgberoependebat
[234] http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130816125631.htm
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8.2 GENERATIEBESTENDIGE SCENARIO’S
Begin 2014 stuurde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een brief naar
minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris van Rijn van VWS. (RLI
2014) De RLI onderzocht mogelijke knelpunten die gaan ontstaan door beleidswijzigingen en de praktische uitwerking. De RLI adviseert het kabinet om een heldere
visie over wonen, welzijn en zorg uit te werken voor de komende tien tot vijftien
jaar: ‘Er is een toenemend verschil tussen vraag en aanbod van ‘wonen met zorg’,
‘wonen met diensten’ en andere geschikte woningen voor mensen met beperkingen. In de komende vijf jaar krijgen elk jaar 10.000 ouderen, 1.300 gehandicapten
en 800 cliënten in de GGZ, met een lagere zorgindicatie, geen toegang meer tot
intramuraal verblijf. De korte termijn waarop de beperking van toegang tot intramurale verblijfsvormen wordt geregeld, past niet bij de omvang van de benodigde
aanpassingen voor het zorgvastgoed. Herbestemming van vastgoed kost tijd. De raad
berekent dat het gaat om vier miljoen vierkante meter vastgoed dat gerenoveerd of
herbestemd moet worden.’

8.2.1 Geschikt maken van woningen
Partijen in het veld wachten allang niet meer op een initiatief van het kabinet. Vele
organisaties namen al jaren geleden het voortouw om woningen aan te passen. De
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vereniging voor woningcorporaties
Aedes publiceerden in 2010 de Handreiking voor beleidsmakers in de Wmo en de
woonsector. Deze Handreiking legt het accent op het realiseren van zelfstandige woningen en woonomgevingen voor mensen met een functiebeperking. Het document
leest als een stappenplan voor samenwerking tussen gemeenten en wooncorporaties,
bijvoorbeeld voor het op slimme wijze combineren van Wmo-middelen met investeringen van wooncorporaties.
Er is een onderscheid tussen de sociale huursector, de particuliere huursector en de
koopsector. Elk segment vraagt een eigen aanpak waar het gaat om het levensloopgeschikt maken van woningen. Appartementen en flats zijn in principe al redelijk
levensloopgeschikt, bij eengezinswoningen is dat vaak ingewikkelder omdat er
sprake is van meer woonlagen. De Doorzonscan geeft het overzicht welk aandeel
eengezinswoningen geschikt is om te worden opgeknapt. In de huursector zijn dat
vooral woningen die na 1990 zijn gebouwd. In de koopsector zijn veel meer eengezinswoningen levensloopgeschikt te maken. [Figuur 8.1]
Aedes en ActiZ hebben een gezamenlijke website Kenniscentrum Wonen-Zorg met
informatie over het aanpassen van woningen. In een webspecial gaan ze in op de
woonwensen van ouderen.[235] Ook veel particuliere bedrijven bieden advies, zoals

[235] http://kcwz.nl/actueel/specials/woonwensen-van-ouderen
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Figuur 8.1 Aandeel bestaande eengezinswoningen die levensloopgeschikt zijn te maken.
(Laagland’-Advies de Doorzonscan (VNG, Aedes. Handreiking, p24)

de Woonduurverlenger.[236] Die biedt een gratis eerste intakegesprek aan, bij mensen
thuis, waarna de cliënt desgewenst een rapport ontvangt met offerte met indicaties
voor begeleiding en advies. Woonduurverlenger.nl biedt ook cursussen.
Een praktische uitdaging is de financiering van de aanpassingen. De meerderheid van
de bestaande woningen is in particulier eigendom waarbij de eigenaar zélf de woning
geschikt maakt voor leven met beperkingen. De benodigde investeringen verschillen
per woning en aanpassing: ‘Een hogere toiletpot kost 300 euro, een aantal sensoren
met ICT-technologie duizenden euro’s. Het verbreden van deuren en vergroten van
de badkamer kan oplopen tot 50.000 euro. Omdat het vermogen van eigenaars vaak
in het huis vastzit, is het gewenst dat banken met een faciliteit komen zodat klanten
hun (gedeeltelijk) afbetaalde hypotheek weer kunnen verhogen.’ (RLI 2014, p11)
De Taskforce Verzilveren, een maatschappelijk initiatief van organisaties, wetenschappers en experts, onderzocht het liquide maken van vermogen.[237] Paul Tang,
woordvoerder: ‘In Nederland is zo’n 1.400 miljard euro aan woningwaarde, 1.140
miljard euro aan pensioenpotten en 330 miljard spaargeld. Daartegenover staat 670
miljard euro hypotheekschuld zodat ongeveer 2.200 miljard aan de goede kant van
de streep staat. Dat is veel geld waarmee we klappen kunnen opvangen.’[238]
De Taskforce doet aanbevelingen voor het verzilveren van overwaarde.[239] Een
woning kan bijvoorbeeld worden verkocht waarna de oorspronkelijke eigenaren
[236] Uitzending Meldpunt op Nederland 1 (5 december 2013, 19.30 uur). Zie woonduurverlenger.nl
[237] Volgens CBS-cijfers hadden in 2011 bijna 825.000 huishoudens ouder dan 65 jaar een koopwoning. De totale overwaarde
van die woningen was 504 miljard euro, de gemiddelde overwaarde per woning 200.000 euro.
[238] https://www.nvm.nl/actual/maart_2013/taskforce_verzilveren_wil_vermogens_liquide_maken.aspx
[239] http://www.boercroon.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/taskforce-verzilveren-nederlander-is-steenrijk-maar-geldarm.html
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erin blijven wonen: de verkoop-en-terughuur constructie. Een andere, eenvoudige
opzet is dat ouderen een nieuwe hypotheek kunnen aangaan, de zorghypotheek, met
het eigen huis als onderpand: ‘In dit bijzondere geval is een overheidsgarantie te
overwegen die past in de systematiek van een (vernieuwde) Nationale Hypotheek
Garantie, als tegenover de kosten van de garantie aanwijsbaar besparingen op de
dure (extramurale) zorg staan.’ (Taskforce 2013, p40)
Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst reageert afwijzend. Hij vindt het niet
eenvoudig om te bepalen hoe groot de potentiële markt voor verzilveringsproducten
is maar vindt bij voorbaat dat het geen taak voor de overheid is om leidend op te
treden. Volgens Blok zijn er voldoende mogelijkheden in de markt om hypothecair
krediet te verkrijgen. Hij legt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten en geeft de
Taskforce in overweging om daarmee in contact te treden. (Blok 2013, p3) Dat lijkt
de omgekeerde weg: de gemeenten zijn juist gebaat bij initiatieven of wetsvoorstellen van de overheid om overwaarde van huizen te verzilveren en de regelgeving te
versoepelen. In dat geval hoeven mensen minder vaak een beroep te doen op de
gemeentelijke Wmo-gelden.

8.2.2 Nieuwe woon-zorgconcepten
De cliënt die op zoek is naar een zorgwoning of een seniorenwoning heeft iets te
kiezen. Talloze organisaties hebben aantrekkelijke websites om hun woningen aan te
prijzen en vaak worden die aangeboden met service en zorgvoorzieningen.[240] Voor
die ouderen die niet meer helemaal zelfstandig kunnen wonen, is dat een voordelige
combinatie: privacy thuis en hulp of thuiszorg indien nodig. Ontwerpers houden
rekening met het levensloopbestendig maken van nieuwe woningen en alles wordt
zo ingericht dat ouderen gemakkelijk contact kunnen maken met elkaar. Er zijn
ruimtes voor gezelligheid en activiteiten. Dat creëert een sociaal vangnet waarbij
eventuele problemen vroegtijdig worden gesignaleerd.
Habidrome is zo´n onderneming die een netwerk opzet van seniorenwoningen.
Habidrome zoekt eerst naar geschikte locaties en brengt daarna geïnteresseerden
bijeen. Daarna verleidt het een opdrachtgever tot de bouw van de gewenste woningen. Naast koopwoningen heeft Habidrome ook huurwoningen. Momenteel wordt
in het hart van Tilburg gebouwd aan een appartementencomplex dat in 2014 wordt
opgeleverd.[241] De Stichting Initiatieven Realisatie 55+ (SIR-55) is een vergelijkbare
organisatie die koopwoningen aanbiedt. Er zijn plannen voor projecten in Breda en
Gilze maar die zijn nog niet in een gevorderd stadium.[242]

[240] Zie bijvoorbeeld http://www.woonz.nl en http://www.zorgpluswonen.nl
[241] http://www.habidrome.nl/pagina/158/Tilburg
[242] http://www.sir55.nl
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Een ander voorbeeld is de Leyhoeve, een woonlandschap aan de rand van het Leijpark,
aan de zuidzijde van Tilburg. Hier worden 194 riante en luxe woningen gebouwd en
85 zorgsuites. Nog niet één steen is gelegd maar nagenoeg alles is al verhuurd. Hier
wordt de passie Samen Aangenaam Oud Worden gedeeld. Er komen veel voorzieningen
op het gebied van zorg.[243] Op het terrein is zeven dagen per week 24 uur per dag zorg
gegarandeerd. De website: ‘Hierdoor hoeven de bewoners nooit meer te verhuizen
en kunnen echtparen zolang als gewenst blijven wonen in de eigen woning. Partners
hoeven niet te worden gescheiden, ook als de een meer zorgbehoefte heeft dan de
ander.’ De aanwezige zorgaanbieder Senior Assist helpt de bewoners zelfs met het
aanvragen van vergoedingen via de AWBZ. Verder is de Leyhoeve voorzien van een
modere ICT infrastructuur, het is een proefproject van de TU Delft.
Noord-Brabant loopt voorop bij het ontwikkelen van nieuwe woon-zorgconcepten
maar ook elders in het land schieten zorgcoöperaties en alternatieve woonmodellen als paddenstoelen uit de grond. Het project Goudoud in Warffum (noorden van
Groningen) begon als dorpsinitiatief waarbij Warfummers in opstand kwamen
tegen de dreigende sluiting van het lokale verzorgingshuis.[244] Er is een comité van
dorpsgenoten opgericht om een beschermende woonomgeving aan te bieden aan
alle Warfummers, het dorp gaat het zelf organiseren. ‘Zo is het mogelijk dat bijna
iedereen tot zijn dood in het dorp kan blijven wonen’, aldus de website. Een belangrijk
aspect is dat ouderen langer actief blijven en dat familie en vrienden dichtbij blijven.
Het project wordt dus gedragen door de gemeenschap.

8.2.3 Investeren in de toekomst
De toenemende vergrijzing en hogere zorgkosten hebben geleid tot een maatschappelijke discussie over hoe gezondheidszorg in de toekomst gefinancierd moet
worden. Kern van de discussie is welk deel van de zorgkosten door de maatschappij
moet worden betaald en welk deel door mensen zelf. Het verband tussen wonen,
welzijn en zorg in de ouderenzorg maakt de discussie ook complex: veel zorg wordt
voorkomen door beter wonen en de vraag is of dit op de collectieve rekening moet
komen. Voor velen is het echter niet mogelijk om de eigen woonaanpassingen te
financieren: het vermogen zit vaak ‘in de stenen’ en er zijn er nauwelijks mogelijkheden om dat solvabel te maken.
In Je huis of je leven onderscheidt Lou Spoor, strategisch adviseur bij Achmea, drie
deelfasen in de tijd na pensionering: de vroege pensioenfase (meer genieten van
vrijheid, consumptie van goederen, inhalen van reizen), de middenfase (70-75 jaar;
afnemende mobiliteit, meer vraag naar diensten) en de laatste levensfase (vanaf
80-85 jaar; met fysieke en mentale beperkingen, lage zorgconsumptie en grote
[243] http://leyhoeve.nl/zorgverlening/zorgverlening.html
[244] http://www.goudoudinwarffum.nl/Home.php
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zorgvraag). Hij pleit voor optimalisering van de pensioenportfolio, bijvoorbeeld door
de juiste mix van annuïteiten
(AOW en pensioen), spaarbuffers en verzekeringen. Zo kan
flexibel worden ingespeeld op
de zorgbehoefte die per fase
verandert. (Spoor 2008, p44)
De Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
(WRR) publiceerde in 2012
het lijvige rapport Wonen, zorg
en pensioenen met interessante voorbeelden. Een voorbeeld
is Syntrus Achmea, een merk
van Achmea.[245] ‘Het zorgfonds van Syntrus Achmea
investeert in levensloopbestendig wonen, verpleegcomplexen, eerstelijnszorgcentra
en ziekenhuis gerelateerd vastgoed. Op het terrein van wonen investeert het bedrijf
ook in huurwoningen voor het middensegment. We zien dat onder de paraplu van
Achmea zowel zorgverzekeraars, bancaire activiteiten, activiteiten op het gebied van
pensioenbeheer en investeringen in wonen en zorg een plaats hebben gekregen.’
(WRR, p134)
Ook voor pensioenfondsen lijkt een rol weggelegd bij de financiering van seniorenwoningen. De pensioenfondsen overleggen regelmatig met het kabinet over het
investeren van vermogen in de Nederlandse economie. Volgens de Nederlandsche
Bank is momenteel veertien procent van het pensioenvermogen belegd in Nederland, de rest in het buitenland.[246] Twee procent is belegd in vastgoed. Mochten de
pensioenfondsen dit verhogen naar vier procent, dan kan 20 miljard euro worden
geïnvesteerd in de bouw van 100.000 toekomstbestendige woningen.
Veel partijen zijn gebaat bij dergelijke investeringen. De overheid zou op z’n minst
een regierol moeten pakken en belemmeringen (in bijvoorbeeld regelgeving) weg
kunnen nemen. Ze zou ook meer verantwoordelijkheid kunnen nemen en investeringen actief kunnen stimuleren.

[245] http://www.syntrusachmea.nl/Onze_diensten/Pensioenbeheer/Default.aspx
[246] http://www.nu.nl/geldzaken/3560205/pensioenfondsen-beleggen-14-procent-in-nederland.html
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INTERVIEW
 Toekomst van de zorg

Joop Blom
1 februari 2014

Je zei dat in 2013 de doorbraak voor de Wmo kwam. Wat bedoel je daarmee?
Het kabinet Rutte-II pakte het zorgprobleem resoluut aan met de brief Van systemen naar mensen, zowel in de organisatie als in de financiering. Thans wordt
door landelijke en gemeentelijke politici, door zorgorganisaties en patiënten- en
ouderenorganisaties gepraat over uitvoering van de plannen. Maar ouderen in
Nederland weten van niets! Er staat soms iets in de krant en ouderenorganisaties
schrijven erover in hun nieuwsbladen. Ze organiseren ook bijeenkomsten, maar
die worden matig bezocht. Het is vooral negatief nieuws dat aandacht krijgt van
de media. Ik zie in mijn eigen omgeving dat als iemand thuiszorg nodig heeft of
een opname in een verpleeghuis, dat men de weg niet weet. Ook de familie niet.
Er zijn onvoldoende wegwijzers.

Hoe moet dat dan verder, Joop?
De ouderen- en patiëntenorganisaties hebben het plan In voor Burgers ontworpen
om de komende vier jaar hulpvragers en hulpverleners te informeren en voor te
bereiden op de veranderingen. Het ministerie van VWS steunt dit plan en wil het
ook subsidiëren.

Maar VWS wil de meeste veranderingen toch al per 1 januari 2015 invoeren?
Klopt, maar het zorgveld en de ouderen- en patiëntenorganisaties hebben staatssecretaris van Rijn al medegedeeld dat men dit niet reëel vindt. Er moet eerst
een lange overgangstermijn komen om de gebruikers en aanstaande gebruikers
van langdurige zorg voor te bereiden op de veranderingen. Ook in de curatieve
zorg vinden eerstelijns en tweedelijns zorgverleners niet dat de overdracht van
zaken per 1 januari 2015 zomaar kan plaatsvinden. Ook dat vraagt om een lange
overgangstermijn.
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INTERVIEW
Ivo Timmermans
Zelfstandig adviseur in de zorgsector 

1 februari 2014

Wat zijn de voornaamste conclusies die je trekt uit jullie onderzoek?
Het beleid moet anders. Het beheersen van zorgkosten lukt nooit door het eenzijdig
afbouwen van voorzieningen. Kostenreductie bereik je door het verbeteren van
processen en door innovatie, met vernieuwende concepten. Het huidige systeem
is nu gericht op controle en op wantrouwen. Het laat geen ruimte, het werkt verstikkend. Hulpverleners moeten vanuit de professionele optiek kunnen beslissen
en meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ze moeten scharrelruimte
krijgen. Dat leidt tot een betere zorg voor de patiënt en tot lagere zorgkosten.

Kun je dat duidelijk maken met een voorbeeld?
Een duidelijk voorbeeld is de complexe wondzorg. Chronische wonden komen
door ernstige infecties, door weefselschade na radiotherapie, door diabetes. In
Nederland hebben 33.000 mensen een diabetische voet, het aantal amputaties van
tenen en voeten is ruim 5.000 per jaar. Maar dat is niet nodig. De Da Vinci Kliniek
in Geldrop boekt spectaculaire resultaten met hyperbare zuurstoftherapie en specialistische wondverzorging. In hun centrum is binnen een half jaar 70 procent van
de chronische wonden genezen. Het aantal amputaties is gedaald tot bijna nul.

Dat klinkt als betere zorg en lagere kosten. Wat is dan het probleem?
De vergoeding en daarmee de toegankelijkheid voor de patiënt. Complexe wondzorg is maatwerk, elke wond vereist een eigen aanpak. Vaak zijn meerdere disciplines betrokken: de specialist, de huisarts, de wijkverpleegkundige, de thuiszorg.
Het systeem is daar helemaal niet op ingesteld. De Zorgautoriteit worstelt met de
formulering van de DOTs en voor een aantal verzekeraars lijkt het onderwerp te
ingewikkeld. Ze lijken geen beleid te hebben. Ze betalen op dit moment 20.000
euro per patiënt per jaar, vaak jarenlang, voor de verzorging van een chronische
wond die niet geneest. Dat is niet goed uit te leggen.
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hoofdstuk 9
Conclusies
en aanbevelingen
Eerstelijnszorg
Conclusies
De curatieve zorg in Nederland is goed georganiseerd. De kwaliteit en de toegankelijkheid zijn goed, het wettelijke basispakket is voldoende breed en het eigen risico
is beperkt.
In de curatieve zorg verschuift de zorg van de tweedelijn naar de eerstelijn, wat leidt
tot meer complexiteit in de eerste lijn. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak en om
de samenstelling van multidisciplinaire teams: de huisarts, de wijkverpleegkundige,
de specialist in ouderengeneeskunde, sociale geneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten. In de dagelijkse praktijk zal het accent meer op preventie
liggen en op vroegsignalering van problemen. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden
en een andere organisatie en wijze van samenwerking tussen zorgverleners.
Aanbevelingen
De eerstelijnszorg moet worden versterkt. Verdere bezuinigingen in de huisartsensector passen daar niet bij. De wijkverpleegkundige moet terugkomen en carte
blanche krijgen om over zorgverlening te beslissen, met minder rigide protocollen.
Er moet worden geïnvesteerd in goede thuiszorg. Regels van verslaglegging moeten
worden vereenvoudigd. Er moet in het curriculum van de hulpverlener aandacht
komen voor nieuwe vaardigheden, zoals het denken in gezondheidswinst. In de
beroepsopleidingen moet voldoende aandacht zijn voor anticiperen, proactief handelen, regievoering en ook bedrijfsvoering.
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Tweedelijnszorg
Conclusies
In de tweedelijns zorg zijn de belangrijkste uitdagingen: bestuur, organisatie en
kostenbeheersing. Het toezicht is vaak onvoldoende, de kwaliteit van management
laat soms te wensen over. Schakels in de zorgketen kunnen beter worden afgestemd
waardoor processen efficiënter worden. Er is een hoge mate van regelgeving en er
zijn teveel protocollen. De administratieve last van verslaglegging is groot. Door
betere afstemming van activiteiten kan de kwaliteit van zorgverlening toenemen en
kunnen bijvoorbeeld wachtlijsten worden verkort. Het keurmerk Seniorvriendelijk
Ziekenhuis helpt de kwaliteit van zorg aan senioren te verbeteren.
In veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen is de betalingssystematiek ondoorzichtig. Dat heeft te maken met de ingewikkelde organisatiestructuur en met vertraging
in het informatiesysteem. Zo komen financiële gegevens vaak laat waardoor hier
niet goed op kan worden gestuurd. Er is weinig kostenbewustzijn bij behandelaars
en bij patiënten. De DBC/DOT systematiek is niet transparant en geeft verkeerde
prikkels waardoor behandelingen vaak te lang doorlopen.
Aanbevelingen
Toezicht en bestuur van zorginstellingen kan worden verbeterd. Informatiestromen
moeten worden versneld zodat beter kan worden gemanaged op behandelingsresultaat. Wetenschappelijk onderzoek naar ketenzorg en efficiëntie van zorgprocessen
moet worden gestimuleerd. In de opleidingen van de zorgberoepen moet kennis
over kosten en financiën meer plek krijgen. Behandelaren moeten het nut van een
behandeling vaker ter discussie stellen. Palliatieve zorg moet een prominentere
plaats krijgen in de dagelijkse praktijk en in de opleiding.

Langdurige zorg
Conclusies
In de langdurige zorg wordt de AWBZ in 2015 vervangen door de WLZ. Alleen
patiënten die niet meer beter kunnen worden en langdurige zorg nodig hebben,
komen dan nog in aanmerking voor de WLZ. Cliënten met een indicatie ZZP-3
kunnen vanaf 2014 niet meer terecht in een verzorgingshuis. Vanaf 2016 geldt dit
ook voor ZZP-4. De huidige verzorgingshuizen worden afgebouwd en omgebouwd
tot woonvoorzieningen met zorg. Dit vraagt vanuit de overheid aandacht voor die
ouderen die daardoor in de problemen komen. Nieuwe ZZP-3 cliënten belanden nu
tussen wal en schip. Veel mantelzorgers zijn zwaar belast en dat verergert door de
maatregelen. Het werkt ouderenmishandeling in de hand.
Verpleging en verzorging thuis worden vanaf 2015 onderdeel van de nieuwe Zvw.
Dat is basiszorg die van de tweede naar de eerste lijn verschuift. De coördinatie zal
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gaan via de wijkverpleegkundige. Maar daarvan zijn er momenteel onvoldoende.
Daarnaast zijn er nog geen verordeningen of richtlijnen over hoe de nieuwe wetten
moeten worden uitgevoerd.
Aanbevelingen
Het kabinet moet het tempo van de veranderingen verlagen. Cliënten met ZZP-4
hebben beschutting nodig van het collectief wonen, de overgang van deze cliënten
naar de thuissituatie moet absoluut worden voorkomen. Afbouw van de capaciteit
van verzorgings- en verpleeghuizen zal binnen enkele jaren leiden tot extra kosten
wanneer de behoefte aan seniorenvoorzieningen weer toeneemt door vergrijzing.
Nu vindt er kapitaalvernietiging plaats. Er moet betere zorg en begeleiding komen
voor de mantelzorger, bijvoorbeeld door meer voorzieningen voor respijtzorg.

Maatschappelijke ondersteuning
Conclusies
De gemeenten nemen vanaf 2015 taken uit de huidige AWBZ over. Daarbij staan
maatwerk thuis (huisaanpassingen) en collectieve algemene voorzieningen (dagopvang) centraal. Maar het Wmo-budget is niet geoormerkt en er zullen tussen gemeenten verschillen ontstaan in de uitvoering. Er is een risico op willekeur in de
behandeling van de cliënt. De gemeenten bepalen alles zelf maar er zijn twijfels bij
veel zorgprofessionals of kleine gemeenten voldoende kennis en ervaring in huis
hebben. Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten worden opgezet maar die zijn
feitelijk in strijd met het overheidsbeleid, dat suggereert dat gemeenten zélf zorg
moet organiseren voor het beste individuele maatwerk.
Er is nog bijzonder weinig geregeld voor de invoering van de nieuwe Wmo in 2015,
er zijn weinig contracten met zorgaanbieders. Ook zijn er op 19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen waarna veel nieuwe wethouders zich eerst moeten inwerken in
het zorgdossier. Een ander probleem is hoe de Wmo-taken moeten worden gecontroleerd: die taak ligt formeel bij de gemeenteraad maar daar ontbreekt het te vaak
aan kennis over zorg en financiën. Het is verder niet duidelijk of het rijk bereid is om
frictiekosten te betalen voor de afbouw van diensten van huidige zorgorganisaties.
Aanbevelingen
De introductie van de nieuwe Wmo-wet moet worden uitgesteld tot 2016 zodat de
gemeenten zich beter kunnen voorbereiden op de nieuwe zorgtaken. De gemeenten
krijgen per 2015 al de nieuwe Jeugdzorg en de GGZ. Ambtenaren moeten speciaal
worden opgeleid. Er moeten heldere richtlijnen komen en afspraken over besteding
en verantwoording. Om continuïteit van zorg te waarborgen en frictiekosten te
beperken zou het idee van verplichte winkelnering goed zijn. Zo kan huidige zorg
verantwoord worden afgebouwd als dat nodig is.
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Financiën
Conclusies
Het financiële fundament van het zorgstelsel is problematisch. De ingevoerde DBC/
DOT systematiek is niet herkenbaar voor professionals en het is fraudegevoelig. De
regels van het zorgstelsel zijn zo complex dat weinig mensen het overzicht hebben.
Veelal is er een stapeling van regels waardoor de complexiteit verder toeneemt. Er
moet worden gestreefd naar vereenvoudiging. Ook de langdurige zorg staat onder
druk. Tot voor kort werd het verzorgingshuis gefinancierd met rijksgarantie. Dat
is vervallen en managers moeten plots verantwoording afleggen over de financiële
huishouding.
Om tot kostenreductie te komen, worden inspanningen gevraagd van alle partijen.
Alle verbetering begint met transparantie: openheid van informatie en kennis van
tarieven. Sturing op kosten kan alleen als de kostenopbouw goed in kaart is gebracht.
De besturingsfilosofie van gereguleerde marktwerking functioneert slecht: er is een
ongelijke machtsverhouding tussen verzekeraars en zorginstellingen en dat leidt tot
onzekerheid. Er zijn aanzienlijke tekorten bij de fondsen: in 2014 heeft het zorgverzekeringsfonds 1,7 miljard euro tekort, het AFBZ fonds ruim 20 miljard euro. Wie
daar uiteindelijk voor opdraait, is onduidelijk.
Aanbevelingen
De systematiek voor vergoedingen moet worden verbeterd omdat die nu leidt tot
hogere kosten en een gebrek aan flexibiliteit. De instrumenten voor sturing zijn
te divers. Zorgverleners zijn teveel tijd kwijt met het registeren van gegevens. De
administratieve last moet worden verminderd. Transparantie is nodig om tot beter
kostenbewustzijn te komen. Kennis van kosten moet een vast onderdeel zijn van
de opleiding van zorgverleners. Er moet een herbezinning komen op gereguleerde
marktwerking. Die sturingsfilosofie leidt tot veel belemmeringen en mogelijk tot
mindere zorgkwaliteit. Het financiële tekort van het AFBZ-fonds mag niet worden
afgewenteld op de burger door verhoging van premies of het eigen risico. Er moet
op andere manieren worden bezuinigd.

Kwaliteit en preventie
Conclusies
Het huidige beleid in de zorgsector is gericht op behandelen. De vraag of een behandeling nuttig is, wordt te weinig gesteld. De professional wordt door het systeem afgerekend op behandeling van patiënten en niet op het resultaat of juist het
voorkomen van behandeling. Het zorgstelsel is niet goed ingericht op het geven van
maatwerk, er zijn teveel regels. Zo schiet de zorg in de eerste lijn soms tekort omdat
de huisarts is gebonden aan de spreekuurroutine van tien minuten per patiënt.
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In de ouderenzorg kan preventie een grote rol spelen bij het langer vitaal blijven. Het
Nationaal Platform Preventie (NPP) werd in 2013 gelanceerd en gaat onder andere
over activiteiten, beweging, voeding, medicijngebruik, vermijdbare aandoeningen
en alcoholgebruik. Er moet meer aandacht komen voor preventie en programma’s
die gezondheid promoten.
Aanbevelingen
Preventie en denken in gezondheidswinst moeten meer prioriteit krijgen in de
praktijk en in de opleiding van de zorgverlener. Daarvoor is het belangrijk dat er
wetenschappelijk onderzoek komt naar het voorkomen van ziekten en vroegsignalering van symptomen. Initiatieven als het Nationale Platform Ouderenzorg (NPO),
gericht op individuele en kleinschalige zorg met zeggenschap en regie van de oudere,
moeten worden aangemoedigd. Het systeem moet flexibel genoeg zijn zodat de
zorgverlener gepaste zorg kan aanbieden die leidt tot gezondheidswinst. Financiële
belemmeringen voor maatwerk moeten worden weggenomen.

Scholing
Conclusies
De meeste opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs, de hogere beroepsopleidingen en de middelbare beroepsopleidingen bieden een uitstekende kwaliteit wat
betreft de zorgberoepen. Wel hebben de meeste ROC-opleidingen tot verpleegkundige
en verzorgende grote problemen om het curriculum optimaal uit te kunnen voeren.
Door sluiting van de verzorgings- en verpleeghuizen zijn er te weinig stageplaatsen.
Ook bestaat een wettelijk verplichting tot het volgen van vakken waarvan het doel
niet duidelijk is. Zo worden bij de opleiding tot verpleegkundige en verzorgende op
mbo-niveau erg hoge eisen gesteld aan rekenen, Nederlands en Engels. Daardoor
vallen veel studenten af. Verhoging van de leerplicht naar achttien jaar heeft ertoe
geleid dat veel studenten die zelf een grote zorgbehoefte hebben, moeten worden
toegelaten in de opleiding. Soms zitten in een klas van vijftien leerlingen drie of
meerdere studenten ‘met een rugzakje’. De kwaliteit van de opleiding komt steeds
meer onder druk. De motivatie van het onderwijzend personeel is de afgelopen
jaren verslechterd.
Aanbevelingen
De overheid moet meer middelen ter beschikking stellen om het voor zorginstellingen
aantrekkelijk te maken om stagiaires aan te nemen. Wettelijke exameneisen voor
studenten moeten realistischer zijn en aansluiten bij de praktijk. ROC-opleidingen
moeten de mogelijkheid krijgen om studenten niet toe te laten als zij die niet geschikt
achten. In beroepsopleidingen moeten kosten en efficiëntie en preventie meer aan
bod komen. Zorg en welzijn zijn in de praktijk steeds meer vervlochten en dat moet
worden vertaald naar nieuwe vaardigheden en kennis in de opleidingen.
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Ouderenbeleid
Conclusies
Ouderen hebben specifieke medische problemen. Vaak is er sprake van een combinatie
van ziektebeelden en gebruiken ouderen gelijktijdig verschillende geneesmiddelen.
Sommige onderzoeken laten zien dat bij veel ouderen de fysieke conditie bij het
verlaten van een ziekenhuis slechter is dan bij opname. Er is een wettelijke regeling
voor een medicijnen-APK. Dit kan veel complicaties en bijwerkingen voorkomen.
Maar de medicijnen-APK komt in de praktijk niet tot zijn recht omdat er voortdurend
discussies zijn over uitvoering en kosten. De oudere is hiervan de dupe.
In het algemeen is er weinig discussie over de noodzaak van behandelen. Veel therapieën worden ingezet en niet geëvalueerd, zodat ze doorlopen zonder gunstig effect
voor de patiënt. Vooral bij ouderen in de laatste levensfase is het belangrijk dat de
meest gepaste zorg wordt gegeven. Behandelaars moeten vaker samen met de oudere het effect van een behandeling op de kwaliteit van leven overwegen. Palliatieve
geneeskunde kijkt naar pijnbestrijding, symptoombestrijding en behandeling van
klachten. Dat is een belangrijke discipline voor het welzijn van oudere patiënten.
Er is slechts een handvol palliatieve artsen in Nederland.
Aanbevelingen
Elke 65-plusser die in een ziekenhuis wordt opgenomen, dient te worden gezien
door een klinisch geriater. De richtlijnen voor de medicijnen-APK worden in de
praktijk slecht nageleefd. Dat moet veranderen door betere afspraken, bijvoorbeeld
over regie en vergoeding. Zeer weinig artsen zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg.
De opleidingscapaciteit moet worden vergroot. Palliatieve zorg moet onderdeel zijn
van scholing van artsen en verpleegkundigen. Meer onderzoek is gewenst om de
gevolgen van veroudering te bestuderen. Gedegen wetenschappelijk onderzoek is
vaak een zaak van de lange adem. Soms kunnen relevante conclusies pas na vele jaren
worden getrokken. Er moet structurele financiering komen zodat meer continuïteit
is gegarandeerd.

Wonen en zorg
Conclusies
Mensen leven langer dan vroeger. Ouderen blijven langer thuis wonen en nemen
actiever deel aan de maatschappij. Bij goed en comfortabel wonen is de zorgvraag
minder. Dat houdt wel in dat er mogelijkheden moeten zijn voor zelfstandig wonen. De vraag naar seniorenwoningen is groot en zal de komende jaren alleen maar
toenemen. De piek van vergrijzing wordt verwacht in 2040. Woningen moeten
levensloopbestendig worden gemaakt: dat kan door aanpassingen aan bestaande
woningen en door nieuwbouw seniorvriendelijk te ontwerpen. Het aanpassen van
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de eigen woning is voor veel huizenbezitters een probleem omdat hun vermogen
moeilijk liquide kan worden gemaakt.
In de praktijk slaan veel senioren de handen ineen en richten zorgcoöperaties op. Daar
wordt prettig wonen en toegang tot zorg gecombineerd. Vaak zijn er voorzieningen
zodat ouderen 24 uur per dag een beroep kunnen doen op hulp als dat nodig is.
Aanbevelingen
Wonen, zorg en pensioen zijn onderwerpen die steeds meer worden vervlochten.
De overheid moet met een integrale visie komen op de drie beleidsterreinen. Dat
vergt regie, coördinatie en een blik op de toekomst. Er moet worden onderzocht
hoe pensioenvermogen kan worden opgebouwd zodat dit gemakkelijker liquide kan
worden gemaakt, bijvoorbeeld voor woningaanpassingen of oplopende zorgkosten.
Er is een grote behoefte aan seniorenwoningen, in de particuliere en de sociale
sector. Hiervoor moet de overheid een coördinerend plan maken. Dit heeft ook een
positieve uitwerking op de economie en de bouwsector.

Innovatie en technologie
Conclusies
De zorg in Nederland behoeft innovatie. Maar Nederland heeft geen excellent klimaat wat betreft concurrentie- en innovatievermogen. Er is een Kennis en Innovatie
Agenda, ontstaan als initiatief van veel partijen, maar desondanks is er de afgelopen
jaren in Nederland weinig vooruitgang geboekt. De opkomst van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) biedt ongekende mogelijkheden en zorgt ervoor dat
de cliënt meer toegang heeft tot informatie. Technologie kan ook worden ingezet
voor behandeltrajecten en maakt communicatie op afstand mogelijk tussen cliënt
en hulpverlener. Gebruik van ICT kan ook thuiswonen faciliteren, bijvoorbeeld met
e-Health en domotica.
Toepassing van technologie heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop zorg
wordt verleend. Patiënten kunnen het verloop van bepaalde ziekteprocessen zelf
volgen en het ziekenhuis van nu wordt in de toekomst wellicht meer een inventief
zorgnetwerk.
Aanbevelingen
De overheid moet innovatief onderzoek ondersteunen en meer investeren in wetenschappelijke opleidingen en in mogelijkheden voor startende ondernemingen
op het gebied van (technologie in de) zorg. Hier ligt niet alleen een taak voor het
ministerie van VWS maar ook voor de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst.
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BIJLAGE 1: Fact-sheet BKZ-uitgaven en ontvangsten 2014

[Bron: Ministerie van VWS (2013). Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 750 XVI, nr. 1, p7]
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BIJLAGE 2: G
 emiddelde kosten (euro per inwoner) gezondheidszorg
per sector naar leeftijd en geslacht in 2007

[Bron: RIVM (2011), p39]
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BIJLAGE 3: O
 ntwikkeling wachttijden voor polikliniek en behandeling
[Bron: NZa, Marktscan 2012]
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Figuur 1: Ontwikkeling wachttijden voor polikliniek, in 2008 en 2012
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Figuur 2: Ontwikkeling wachttijden voor behandeling, in 2008 en 2012
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