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‘Zorgkosten kunnen uiteindelijk met wel 15% omlaag’ 

 

De zorgsector is te veel ingesteld op automatische groei van het budget. Niet alleen 

zorginstellingen, maar ook het ministerie van Volksgezondheid gaat elk jaar weer uit van een 

stijging van de zorgkosten, met enkele miljarden. Terwijl dat geld kan worden bespaard door 

efficiënter zorg te verlenen en overbodige behandelingen te schrappen. 

 

VGZ-bestuursvoorzitter Tom Kliphuis 

 

Dat zeggen Tom Kliphuis, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar VGZ, en Hugo 

Keuzenkamp, bestuurder bij het Westfriesgasthuis in Noord-Holland. Kliphuis is daarom 'een 

stuk optimistischer over de premieontwikkeling' dan concurrenten CZ en Zilveren Kruis, die 

fikse premiestijgingen hebben voorspeld. 

VGZ maakt sinds een aantal jaar krimpafspraken met zorginstellingen. Dat deed de 

verzekeraar voor het eerst in 2015 met ziekenhuis Bernhoven in Uden, waar de omzet 

sindsdien met ruim 10% per jaar is gedaald. Het voorbeeld vindt nu navolging bij twaalf 

zorginstellingen. Zo is met het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis afgesproken dat 

hun omzet vijf jaar op rij moet dalen. De totale zorgkosten kunnen door dit soort contracten 

uiteindelijk met wel 15% dalen, verwacht Kliphuis. 

 

Wat houden die krimpafspraken precies in? 

 

Keuzenkamp: 'We hebben onze medisch specialisten gevraagd om met ideeën te komen over 

waar de zorg beter kan. Zo zijn de orthopeden met verpleeghuisartsen uit onze regio gaan 

praten over het opereren van een heupfractuur bij heel oude mensen. Maak je hen nou echt 

beter als zij maanden na de operatie nog last hebben? Is het niet beter om met pijnbestrijding 

de laatste maanden van het leven beter te maken?' 

 

Kliphuis: 'Zo hebben we inmiddels 300 voorbeelden. Ook van galblaasoperaties is bekend dat 

ze heel pijnlijk zijn en dat het lichaam het vaak ook zelf weet op te lossen. Het verwijderen 

van de galblaas is nu nog de standaard, maar pijnbestrijding kan een betere oplossing zijn. In 

ieder ziekenhuis zijn er andere punten waar de zorg efficiënter en beter kan. Ziekenhuizen 

wisselen nu onderling ervaringen uit.' 

 

Minder operaties betekent minder omzet voor het ziekenhuis. Waarom gaat een ziekenhuis 

daarmee akkoord? 

 

Keuzenkamp: 'Ons budget gaat omlaag, maar niet zo hard als de omzet. Het moet niet zo zijn 

dat wij patiënten uit het ziekenhuis houden en dan direct een discussie met de verzekeraar 

hebben over minder budget. Er moet natuurlijk wel een prikkel zijn om te krimpen. Dus de 
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zorgverzekeraar blijft voorlopig een deel van de vaste kosten dekken die we moeten blijven 

maken. Ook hebben we ruimte gekregen om de cao-loonstijging van verpleegkundigen te 

kunnen blijven volgen.'‘Wij spelen het spel nu zoals het is bedoeld en hebben een 

hoofdlijnenakkoord niet meer nodig om de kosten laag te houden’• Hugo Keuzenkamp, 

bestuurder bij het Westfriesgasthuis 

Waarom zijn die afspraken er pas zo kort? 

 

Keuzenkamp: 'Na invoering van het zorgstelsel in 2006 werden jaarlijks de spelregels 

veranderd. Verzekeraars waren in het begin vooral bezig zo laag mogelijke prijzen uit te 

onderhandelen in plaats van op volume te sturen. Daardoor vertrouwden zorgaanbieders en 

verzekeraars elkaar voor geen cent. Ik had tot een aantal jaar geleden slaande ruzie met VGZ. 

Maar de laatste drie jaar is het zorgstelsel stabieler, waardoor we langjarige contracten kunnen 

afsluiten en niet elk jaar ruziënd aan tafel hoeven zitten. 

Kliphuis: 'Het stelsel heeft even tijd nodig gehad om te rijpen. We moeten daarom uitkijken 

dat de hoofdlijnenakkoorden die het ministerie met de zorgsector sluit over toegestane 

budgetgroei ten koste gaan van zulke inspanningen. Voor het Westfriesgasthuis is er dan geen 

prikkel om door te gaan met het snijden in de kosten.’ 

Keuzenkamp: 'Wij spelen het spel nu zoals het is bedoeld en hebben een hoofdlijnenakkoord 

niet meer nodig om de kosten laag te houden.' 
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