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POLITIEK GRIJPT NIET IN 

KOSTEN 

ZORG 

OP HOL 
Nederland betaalt zich arm aan de zorg. Als het kabinet niet 
rigoureus ingrijpt, loopt de rekening deze regeerperiode op met 18 
miljard euro en rijzen de zorgpremies de pan uit. Maar de politiek 
steekt de kop in het zand, blijkt uit een rondgang van deze krant 
langs politici en zorgexperts. 

  

door Inge Lengton en Lise Witteman 

Afgelopen maand kregen Tweede Kamerleden door ambtenaren van het 
ministerie van Volksgezondheid in een briefing de harde waarheid 
voorgeschoteld. Zonder ingrijpen, geeft Nederland de komende jaren steeds 
meer uit aan de zorg. En doordat de zorg duurder wordt, stijgen de premies 
mee. „Een deel van de bevolking merkt dat ze moeilijk kan rondkomen”, 
constateert Xander Koolman, lid van de raad van advies van 
zorgtoezichthouder NZa. „Dat is mede te wijten aan de groeiende 
zorguitgaven.” 
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Toch blijken de coalitiepartijen desgevraagd niet van plan het tij te keren. Daar 
is alle hoop nog altijd angstvallig gevestigd op de zorgverzekeraars, die de zorg 
betaalbaar moeten houden door goede afspraken te maken met 
zorgaanbieders. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau verwachten er 
echter vooralsnog weinig van en voorzien dat de kostenstijging de komende 
kabinetten minstens zo hard doorzet. 

 

 

FORSE PREMIEVERHOGINGEN LIJKEN      ONVERMIJDELIJK 
DOOR EXPLODERENDE ZORGKOSTEN 

Hopen op een  
wonder... 
Om de exploderende zorgkosten onder controle te krijgen , hoopt 
de politiek op een wonder van de zorgverzekeraars . Die moeten het 
vuile werk maar opknappen en bij zorginstellingen afdwingen dat 
ze zuiniger aan gaan doen . Maar tot nu toe werpt dat niet zijn 
vruchten af , terwijl de rekening in rap tempo oploopt. 

•  

Afgelopen week losten enkele verzekeraars al hun eerste 
waarschuwingsschoten. CZ voorspelde dat de premie volgend jaar met 
tenminste met 84 euro stijgt. Ook Achmea hintte op hogere premies, om de 
oplopende zorgkosten het hoofd te kunnen bieden. Een flinke knauw voor de 
koopkracht van Nederlanders, die ook al lijdzaam moeten toezien hoe andere 
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lasten, zoals de energierekening, steeds meer aan de portemonnee vreten, 
terwijl de lonen achterblijven. 

Welvaart 

Toch lijken premieverhogingen onvermijdelijk, als je kijkt naar de 
zorguitgaven die het kabinet ingeboekt heeft. Waar de zorgbegroting voor dit 
jaar al een duizelingwekkende 72,6 miljard euro telt, zal dat aan het eind van 
deze regeerperiode zijn opgelopen tot maar liefst 86,5 miljard. Een stijgende 
lijn die volgens de rekenmeesters van het Centraal Planbureau deels toe te 
schrijven is aan hogere lonen in de zorg en aan de vergrijzende samenleving; 
maar ook aan lastiger te becijferen ontwikkelingen zoals het gebruik van 
nieuwe, dure technologieën en ook een groeiende zorgbehoefte bij jongere 
mensen, die met de stijgende welvaart meer en betere zorg verwachten. 

Dit alles heeft flinke gevolgen voor de schatkist, duidt zorgeconoom Xander 
Koolman, lid van de raad van advies van de NZa. De overheid zet immers al 
decennia een rem op andere uitgaven, om de groei van de zorgkosten te 
kunnen compenseren. „Deze stijging heeft al geleid tot afkalving van de 
middelen voor het onderwijs en de sociale zekerheid”, weet Koolman. „En dan 
zijn er nog de gevolgen voor de koopkracht, die voor heel veel ontevredenheid 
zorgt bij mensen.” 

Afgelopen maand kregen Tweede Kamerleden in enkele grafieken de harde 
waarheid voorgeschoteld door ambtenaren van het ministerie van 
Volksgezondheid. Strekking: als de overheid niets doet, blijven de zorgkosten 
de komende jaren doorwoekeren met 4,9 procent per jaar. Het 
’hoofdlijnenakkoord’ (zie analyse hiernaast) dat dit kabinet wil sluiten met het 
veld, zorgt ’slechts’ voor een tijdelijke afremming van 1,9 miljard. 

„Natuurlijk maak ik me zorgen”, reageert VVD-Kamerlid Aukje de Vries, die bij 
de briefing was. Maar aan mogelijke maatregelen wil ze haar vingers niet 
branden, daarvoor verwijst ze naar de afspraken uit het regeerakkoord. „Laten 
we nou maar eerst dat hoofdlijnenakkoord sluiten.” 
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Coalitiegenoot Vera Bergkamp (D66) geeft ronduit toe dat ze nu eenmaal ’geen 
oplossingen’ heeft. „Een heel terechte vraag, het is het onderwerp van de 
toekomst.” 

Maar is er dan niet tijdens de formatie over dit hoofdpijndossier gesproken? 
Desgevraagd zeggen de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en CU, die 
maandenlang met elkaar aan tafel zaten om over iedere euro te soebatten, dat 
ze het er snel over eens waren om nu even geen grote veranderingen in de zorg 
door te voeren. 

Stelselwijziging 

„Het vorige kabinet voerde al een enorme stelselwijziging door, om iedereen 
langer thuis te laten wonen”, memoreert CU-leider Gert-Jan Segers. „Iedereen 
is daarin nog zijn weg aan het zoeken. Dat speelde wel mee.” 

Ook zegt CDA-leider Sybrand Buma dat aan de onderhandelingstafel niet de 
indruk bestond dat er meer gedaan kon worden. „Dat hoofdlijnenakkoord is al 
heel fors. Voor de verdere toekomst is het aan de zorgministers om de 
zorgkosten beheersbaar te houden.” 

Op zijn beurt geeft minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) er echter weinig 
blijk van de koe bij de horens te vatten. Desgevraagd heeft hij het over het 
’aanjagen’ en ’stimuleren’ van initiatieven, maar concrete prijskaartjes kan hij 
daar niet aan hangen. „We zijn nog niet klaar”, klinkt het dan. Op 
achtergrondbasis fluistert een Kamerlid van een coalitiepartij dat het 
onderwerp nu eenmaal politiek enorm gevoelig ligt. „De grote kans tot 
besparen zit bij senioren”, denkt de parlementariër. „Zij worden soms gewoon 
overbehandeld. Maar dit vraagt om moedige politici. Het indammen van de 
zorgkosten is totaal niet populair om te doen.” 

Zorgeconoom Koolman vindt dat de politiek de verantwoordelijkheid van zich 
af schuift. „Dat soort beslissingen is ontzettend naar en zwaar om te maken”, 
erkent hij. „Dus de politici willen daar niet aan. Het lijkt erop dat ze de rol van 
de boeman liever aan de verzekeraar geven.” 
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Het idee van het zorgverzekeringsstelsel is immers dat verzekeraars afspraken 
maken met zorgaanbieders zoals ziekenhuizen over het leveren van goede en 
betaalbare zorg. „Maar”, zegt Koolman, „verzekeraars hebben eigenlijk geen 
motief om de kosten te drukken. Iedereen is toch verplicht zich te verzekeren. 
Dus zolang hun concurrenten de polissen niet lager prijzen, heeft de 
verzekeraar geen directe prikkel om dat zelf te doen.” 

Zorgeconoom Marcel Canoy, die mede het Zorginstituut adviseert over wat er 
wel en niet in het basispakket thuishoort, denkt bovendien dat 
zorgverzekeraars terughoudend zijn met vervelende maatregelen, omdat ze al 
snel de zwarte piet krijgen toegespeeld. „Verzekeraars moeten nu eenmaal 
impopulaire dingen doen, omdat anders iedereen te veel uitgeeft. Maar het zou 
fijn zijn als ze daarbij politieke rugdekking krijgen.” 

Zorgverzekeraar VGZ werpt zich inmiddels op als de redder in nood. De 
zorgkosten kunnen met miljarden gedrukt worden, verkondigt bestuurslid Ab 
Klink. Als voormalig minister van Volksgezondheid (2007-2010) vocht ook hij 
tevergeefs tegen de kostenexplosie. Maar nu zoekt hij de oplossing in 
langjarige afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over 
besparingen. Voor de instellingen is dat aantrekkelijk omdat ze zelf een deel 
van die besparing mogen houden. Dat levert volgens Klink nog betere zorg op 
ook. 

Mooie vooruitzichten, maar in de ramingen is daar nog geen cent van terug te 
zien. Klink geeft toe dat deze ontwikkelingen bij de start van dit kabinet nog te 
vers waren om door het Centraal Planbureau serieus genomen te worden. 
Maar hij is vol vertrouwen dat het de zorgverzekeraars nu eindelijk gaat lukken 
hun beloften in te lossen. „Zo niet, dan verlies je als verzekeraars op een 
gegeven moment inderdaad je bestaansrecht”, beaamt Klink, waarbij hij 
benadrukt dat hij niet denkt dat het politici beter af zou gaan als ze het heft 
weer zelf in handen nemen. „Ik denk dat het voor de politiek bijna ondoenlijk 
is.” 

Plafond 

Wel stelt Klink dat het ministerie van Volksgezondheid niet zomaar die 18 
miljard groei moet inboeken, omdat het de prikkel wegneemt voor 
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verzekeraars om te besparen. „Zeg in hemelsnaam niet die miljarden toe”, 
vindt hij. „Het moet een plafond zijn, geen toezegging. Dat moet het ministerie 
helder benoemen.” 

Ook Canoy vindt dat het ministerie te veel speelruimte geeft. „De 
bewindspersonen moeten vol op het orgel om kwaliteit met betaalbaarheid te 
combineren. Als iedereen doordrongen is van de noodzaak, is er ontzettend 
veel te halen.” 
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