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Verslag collegeblok 1 Masterclass NieuweZorg 3.0 
19 & 20 april 2018 te Nunspeet 
Door: Marleine de Weerd 

College 1 – Hoe houden we de zorg goed en betaalbaar? 
Spreker: Rien Meijerink, voormalig Voorzitter Raad voor de Volksgezondheid & Zorg  
 

• Hoe worden de rapporten van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg opgesteld? Wie geeft 
deze opdracht. 

o De Raad werkt formeel in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Wetenschap 
en Sport, maar in principe worden opdrachten vaak aangereikt door de Raad. De raad 
drukt soms onderwerpen door, een voorbeeld is het onderwerp preventie.  Vaak 
worden zijn de rapporten opgesteld door de Raad ‘te vroeg’. Bijvoorbeeld het rapport 
over hoe om te gaan met de begrenzing van het basispakket oftewel de “€80.000 
discussie”.  

De zorg in Nederland is op orde. Vaak is Nederland de aanvoerder, of staat bovenin de lijstjes over 
zorgstelsels. Echter, hebben we wel dure zorg; ook daar staan we hoog in de lijstjes. Op dit moment 
staan we als Nederland nummer twee na de Verenigde Staten. De laatste jaren is dit wel verbeterd, 
maar dit komt vooral door hoe het buitenland het doet. Noorse landen en Zwitserland hebben ons min 
of meer ingehaald met zorgkosten.  

Kortom: we hebben een hoge kwaliteit van zorg, maar ook dure zorg. Als we naar de zorgpremie kijken 
en deze vergelijken met de zorgpremie van andere landen dan betalen we relatief een laag bedrag aan 
zorgpremie. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat zorgpremies moeilijk te 
vergelijken zijn vanwege de verscheidenheid in zorgverzekeringsstelsels tussen landen.  

We staan dus hoog op de zorgkwaliteitslijsten. Dat hebben we vooral te danken aan één ding: de 
toegankelijkheid van onze zorg. We hebben in ons land bijna geen particuliere zorg. Stel we zouden 
corrigeren voor de zorgtoegankelijkheid in onze lijstjes dan zitten we in de middenmoot en dalen dus 
op de lijsten. 

Kwaliteit kan gemeten worden door sterftecijfers en de levensverwachting in een land. Dit tenzij deze 
cijfers goed gemeten zijn. Vroeger was de quote “als je een week langer leeft dan krijg je het weekend 
cadeau” van toepassing in Nederland. Dit is echter afgevlakt. De levensverwachting voor iemand die 
nu geboren wordt, is op dit moment heel anders dan voor iemand die dit jaar 65 wordt. Ten opzichte 
van andere landen kampt onze levensverwachting af evenals de kindersterfte.  

De belangrijkste gebreken na ruim tien jaar zorgstelsel 

1. Stijging van de zorguitgaven – De zorguitgaven zijn erg sterk gestegen. Het doel “meer kwaliteit 
voor minder geld” is (nog) niet behaald. De kwaliteitsverbetering van de zorg is wel gelukt, 
maar het drukken van de kosten niet. De kosten zijn relatief sterk gestegen. Een modaal gezin 
op dit moment geeft 25% van haar inkomen uit aan zorg. In 2040 wordt dit de helft van het 
inkomen. Als we dit doortrekken naar het nationaal inkomen dan geven we op dit moment 14 
– 15% van onze uitgaven uit aan zorg. Volgens het CPB zal dit in 2040 30% van het nationaal 
inkomen worden. Het belangrijkste nadeel hiervan (afgezien van de economisch-politieke 
kant) is de teruglopende solidariteit. Wanneer de zorguitgaven sterk stijgen dan meet men dat 
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de solidariteit terugloopt. Mensen vinden het makkelijker om voor de ander te betalen 
wanneer iets niet zo duur is. Dit impliceert automatisch dat wanneer iets in de papieren gaat 
lopen het moeilijker voor de ander wordt om te betalen. 
 
Solidariteit in de termen ‘rijk betaalt voor arm’ en ‘gezond betaalt voor ziek’ is nog steeds sterk. 
De vorm van solidariteit die op dit moment aan het afbrokkelen is, is die van mensen die 
minder bereid zijn te betalen voor de zorg van mensen die er een potje van maken op het 
gebied van hun gezondheid. Men kan hierbij denken aan roken. Het CBS heeft onderzocht dat 
55% van de bevolking (inclusief de rokers) vindt dat mensen die roken meer zorgpremie 
moeten betalen dan mensen die niet roken. Onder de niet-rokers in Nederland vindt 66% dat 
de premie omhoog moet voor rokers.  
 
Tien jaar geleden was dit aanzienlijk anders. De solidariteit slinkt en dat is een belangrijk 
signaal, want als dit doorzet dan kan het hele huidige zorgstelsel vergeten worden. Dit komt 
in belangrijke mate door 1)  de stijging van de zorguitgaven en, 2) het meer kennis van zaken 
hebben omtrent de gezondheidseffecten van ongezond leven zoals te vet eten, weinig 
bewegen, alcoholgebruik en roken. In Nederland wordt meer dan 40% van de totale ziektelast 
wordt veroorzaakt door ongezond leven en ongelukken. 
 

2. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen – Deze verschillen zijn erg hardnekkig. Er bestaat 
een tweedeling: 1) mensen aan de onderkant van de samenleving (lage opleiding, laag 
inkomen) zijn aanzienlijk ongezonder dan de mensen met een hoog inkomen een hoog 
genoten opleiding. Dit is o.a. terug te zien in de levensverwachting; het verschil in 
levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden is pakweg 6 à 7 jaar. NB: dit is onderhevig 
aan de data die je kiest. Een ander belangrijk, gewichtiger, getal is de Quality Adjusted Life 
Year (QALY)*. Mensen aan de onderkant van de samenleving leven gemiddeld 15 à 20 jaar 
minder in goede gezondheid. Laagopgeleide vrouwen beginnen rond hun 50ste levensjaar te 
kakkelen met aandoeningen en hoogopgeleide vrouwen rond hun 70ste. De politiek heeft hier 
weinig belangstelling voor; het is niet in partijprogramma’s opgenomen. Partijen willen zich 
hier niet aan branden, omdat op het moment dat men zegt dat je actief roken moet gaan 
bestrijden je heel actief een preventiebeleid moet gaan voeren. Daar is Nederland huiverig 
voor. 
 

3. Kwaliteitsverschillen – Een voorbeeld hiervan is de ouderenzorg. Er is een discussie gaande 
over de goede en minder goede verpleeghuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet 
dit langzaamaan toegeven. Hoe groot die kwaliteitsverschillen zijn, is niet duidelijk of heel 
moeilijk te controleren. Een ander, minder bekend, voorbeeld is het kwaliteitsverschil in 
ziekenhuiszorg. Er is niet of nauwelijks transparantie hierover. Waar is de behandeling goed 
en ‘in welk ziekenhuis is er veel nabehandeling na een ingreep?’. Wanneer de balans wordt 
opgemaakt dan ontbreekt de transparantie. Dit is ook het geval in de eerste lijn, de GGZ etc. 
Wanneer er geen transparantie is en je constateert toch wetenschappelijk dat er 
kwaliteitsverschillen dan weet je als patiënt niet of je de beste zorg krijt. De kans is dan groot 
dat je als patiënt niet optimaal behandeld wordt. Een voorbeeld: het KWF heeft onderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van de behandeling van bepaalde kankersoorten (dikke darm-, long- 
en prostaatkanker en hematologische kankersoorten) in het jaar 2010 en 2014. De conclusie 
was dat er aanzienlijke verschillen zijn: ruim 40% verschil in kwaliteit. In ziekenhuis A heb je 
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twee keer zoveel kans dat je binnen vijf jaar sterft dan in ziekenhuis B. In dit onderzoek is 
gecorrigeerd voor de casuïstiek in academische- en perifere ziekenhuizen. Een belangrijk 
verband dat werd gevonden: het volume van behandelingen. Hoe meer behandelingen in een 
ziekenhuis werden uitgevoerd, hoe beter de kwaliteit. Er zou in het nieuwe zorgstelsel 
geconcurreerd worden om kwaliteit, maar de kwaliteit is nog niet erg verbeterd door deze 
concurrentie. De marktwerking heeft hier nog onvoldoende in geholpen. Zorgverzekeraars 
gaan nu die rol pakken die ze van meet af aan hadden moeten pakken. 

Oplossing vanuit het perspectief van het huidige Nederlands zorgstelsel 

1. Innovatie – Innovatie die niet alleen leidt tot verbetering van kwaliteit, maar ook tot 
vermindering van arbeidsinzet. Een illustrerend voorbeeld is die van Olympisch Kampioen 
hoogspringen Dick Fosbury (Verenigde Staten). Tijdens de Olympische spelen in 1968 in 
Mexico deed hij de zogenoemde ‘Fosbury flop’: met de rug onder over de lat springen in plaats 
van met de buik onder over de lat duikelen. Dit was een baanbrekende innovatie in het 
hoogspringen. Na de titelverovering begonnen vele hoogspringers de Fosbury flop uit te 
voeren. Maar, Fosbury heeft deze techniek niet uitgevonden. Deze was al in 1912 uitgevonden 
door een andere Amerikaan. Waarom werd deze techniek dan niet eerder toegepast? Dat 
kwam, omdat toentertijd hoogspringers nog in zand landden en dat deze flop te gevaarlijk was. 
De uitvinding van het schuimrubberen matras heeft ervoor gezorgd dat deze techniek veilig 
uitgeoefend kon worden. Baanbrekende innovaties wat opleveren als je zeker bent van het 
effect. Volgens Rien Meijerink zijn de zorgverzekeraars in Nederland dit schuimrubberen 
matras. Nederland is heel innovatief in de zorg en de geneeskunde, maar deze innovaties 
worden nauwelijks toegepast. We kunnen dit veel meer doen, maar ons stelsel is daar niet op 
ingericht. DBCs vernieuwen niet bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld is het gebruik van speciale 
geïmpregneerde doekjes in de ouderenzorg. Het was evident vastgesteld dat patiënten met 
deze speciale doekjes beter gewassen konden worden. Teven waren er meerder fabrikanten. 
Echter kwam uit onderzoek dat 13% van de zorginstellingen de stap had genomen om de 
doekjes te gaan gebruiken. De oorzaak hiervan was o.a. de behoudende opstelling van de 
verzorgenden, maar vooral ons financieringsstelsel. 
 

2. Preventie – een effectief preventiebeleid leidt tot daling van de zorgvraag. Toch wordt er 
hedendaags nauwelijks op preventie ingezet. De belangrijkste reden hiervan is politieke 
terughoudendheid van het RIVM. De opstelling van het RIVM tegenover preventie was als volgt 
de afgelopen tien jaar: bij het berekenen van economische modellen hielt het RIVM geen 
rekening met ‘langer leven in goede gezondheid’.  Ze focussen vooral op de zorguitgaven: ‘een 
dode patiënt is een goedkope patiënt’. Inmiddels is hierin verandering gekomen. Dit komt door 
het CPB. Een paar jaar geleden publiceerde het CPB een publicatie waarin zij effecten (QALYs) 
meenamen in een rapport, dit uitdrukten in geld en dat vergeleken met de zorguitgaven. 
Hiervan was de conclusie dat preventie het beste zorgbeleid is. Alle preventiemaatregelen zijn 
zinvol en brengen meer op dan dat het kost wanneer je rekening houdt met QALYs. Op dit 
moment zitten we op een keerpunt: de zorgverzekeraars zijn terughouden met het investeren 
in preventie, omdat patiënten per jaar kunnen wisselen van zorgverzekeraar en het daardoor 
niet zeker is dat de zorgverzekeraar ook daadwerkelijk de besparing op de kosten zal ervaren.  
14% van de totale ziektelast wordt specifiek veroorzaakt door roken. Wanneer roken wordt 
afgeschaft  dan scheelt dit vrijwel onmiddellijk. Volgens het RIVM kan je dit effect verlengen 
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naar de zorguitgaven. Op korte termijn zal het dus ook voordelen opbrengen voor de 
zorguitgaven. Wanneer we in Nederland het roken met 50% inperken dan is het hele vraagstuk 
van de zorguitgaven voorlopig van de baan. En dan hebben we het alleen nog maar over het 
monetaire aspect en niet over de gezondheidswinst. Maar wat helpt nu eigenlijk om een goed 
preventiebeleid te voeren? 1) Streng zijn, dat zijn we op dit moment niet in Nederland. 2) 
Dokters; wanneer de arts de patiënt wijst op het stoppen met roken dan helpt dit. Dit geldt 
voor alle behandelaren. 3) Prijs verhogen; in één klap sigaretten een stuk duurder maken en 
niet geleidelijk de prijs verhogen zoals dit nu gebeurt. 4) Premieverschillen voor rokers of 
patiënten met een ongezonde levensstijl. Alleen het aankondigen hiervan door de overheid 
heeft al effect.  

Hindernissen en belemmeringen 

1. Bekostiging – Op dit oment wordt de aanbieder betaald per verrichting. De care en cure van 
de zorg is gebaseerd op wat je doet. Wanneer je verrichtingen betaalt dan heeft dit als gevolg 
dat er ook meer verrichtingen uitgevoerd zullen worden door behandelaren. Wanneer je meer 
gezondheid wilt dan zal je voor de gezondheidswinst moeten betalen. Een recent voorbeeld 
hiervan is Menzis die hartoperaties gaat vergoeden op basis van de resultaten van deze 
operaties. Value based healthcare op zowel micro- als macroniveau. Het RVS doet al een aantal 
voorstelen, maar de grond is hier op dit moment nog niet helemaal rijp voor. Voorbeelden 
hiervan zijn: 1) Voor bepaalde vormen van zorg per regio met één zorgverzekeraar afspraken 
maken zoals de acute zorg en de geboortezorg. Deze zorg is geen keuzezorg. 2) partnership 
tussen zorginkopers en zorgaanbieders.  
 

2. Vrije wil doctrine – Het preventiebeleid wilt niet vlotten vanwege de vrije wil doctrine van de 
VVD. Volgens de VDD bepalen mensen zelf over hun gezondheid en hebben zij het volste recht 
om ongezond te leven. Dit staat haaks op de gedachte dat verslaving een ziekte is; en een 
ziekte daar moet men wat aan doen. Hiervoor was verslaving nog iets waar je zelf voor koos 
as patiënt. Deze vrije wil doctrine moeten we kwijt. 
 

3. Begrenzing basispakket – Het basispakket wordt niet afdoende begrensd. De invulling van het 
basispakket gaat op dit moment één kant op; er gaat te weinig af, en er komt te veel bij. 
Innovatie leidt tot nieuwe behandelmethoden en bij gebleken effectiviteit worden deze 
innovaties toegevoegd aan het basispakket. Dit blijft groeien. Op dit moment is dit nog 
duurzaam, maar in de toekomst niet meer. De politiek is te afhankelijk van de publieke rol en 
heeft daarom moeite om te beslissingen te maken of een bepaalde patiëntengroep wel of niet 
dit specifieke medicijn vergoed krijgt. Het is een mogelijke oplossingen om deze beslissingen 
uit de politieke rol te trekken en dat deze beslissingen bij een andere instantie komen te liggen. 
 

4. Te veel focus op omzet i.p.v. op kwaliteit – De zorginkoop is op dit moment gericht op geld en 
omzet. De afspraken gaan over de prijs en de hoeveelheid, maar niet over de kwaliteit hiervan 
en vernieuwing van zorg. 

Huidige regeerakkoord 

1. Verpleeghuizen – Er is 2 miljard voor verpleeghuizen uitgetrokken. Het probleem ligt alleen bij 
de huidige arbeidsmarkt. 
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2. Hoofdlijnakkoorden – Sommige partijen kijken hier heel aarzelend tegenaan.  
3. Preventie-akkoord – Hier is minister Blokhuis op dit moment mee bezig. 

Conclusies 

- Het nieuwe kabinet is op dit moment een teleurstelling. CDA benoemde in haar 
partijprogramma een nationale polis voor de basiszorg. Dit werd geen onderdeel van het 
regeerakkoord. De D66 stelde in haar regeerakkoord dat de zorg moet worden afgerekend op 
basis van kwaliteit. Ook dit vinden we niet terug in het regeerakkoord. 

- De arbeidsmarkt is het grote knelpunt de komende tijd. Waarom is er geen nationaal 
programma om mensen de zorg in te trekken? Dat is op dit moment nodig; goeie mensen 
vasthouden en jonge mensen aantrekken om in de zorg te komen werken. 

- De wachtlijsten komen op lange termijn terug vanwege de hoge vraag van zorg in combinatie 
met de hoofdlijnakkoorden en de arbeidsmarkt. 

College 2 – De zorgverzekeringsmarkt 
Spreker: Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht 

Presentatie: De Zorgverzekeringsmarkt 
 
12 jaar de Zorgverzekeringswet 

- Ons zorgverzekeringsstelsel is een combinatie tussen een privaat en een sociaal 
verzekeringsstelsel; een privaat stelsel met publieke randvoorwaarden. 

- Het combineert de voordelen van competitie met solidariteit 
o De sterke kanten hiervan zijn: keuzevrijheid, toegankelijkheid en solidariteit. 

De solidariteit was beperkt; we hadden een relatief regressief stelsel. Voor 2006 
hadden zelfstandigen met een laag inkomen vaak een beperkte dekking van hun 
particuliere polis met tevens vaak een hoog eigen risico. Nu hebben we een eerlijkere 
verdeling van de lastendruk; de gezonden betalen voor de zieken en de hoge inkomens 
betalen voor de lage(re) inkomens. De eigen bijdrage voor de zorg is een stuk lager 
geworden voor bijvoorbeeld de zelfstandige met een laag inkomen. Dit komt onder 
andere door de zorgtoeslag. Met betrekking tot de toegankelijkheid zijn de 
wachttijden veel korter geworden en deze vallen nu voor behandelingen binnen de 
norm. 

o De zwakke kant hiervan is dat de mogelijkheden tot kostenbeheersing beperkt zijn. 
▪ Selectieve zorginkoop op kwaliteit en doelmatigheid is nog (te) weinig van de 

grond gekomen. Op ziekenhuisniveau heeft dit nog niet plaats gevonden. 
Tevens niet op verrichtingenniveau vanwege onduidelijkheid over kwaliteit. 
Want hoe wordt kwaliteit gemeten? Contracten worden nog met bijna alle 
ziekenhuizen afgenomen. Wél heeft er concentratie van zorg plaats gevonden 
met name op het gebied van de oncologische zorg.  

▪ Op bepaalde onderdelen is er sprake van een gebrek aan transparantie; er is 
een groot aantal polissen, een groot aantal labels. Consumenten vinden het 
moeilijk om onderscheid te maken tussen al deze polissen en deze goed te 
kunnen vergelijken. Dit zorgt voor minder concurrentie.  

▪ De legitimiteit van het stelsel staat ter discussie; er is kritiek op de 
zorgverzekeraars. Het maatschappelijk draagvlak is minder groot. Ook in de 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/Wim-Groot-Lezing-Masterclass-NieuweZorg-19-april-2018.pdf
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politiek is er weinig draagvlak voor dit stelsel. Het huidige stelsel wordt vooral 
omarmt door de VVD, wat minder door D66 en de SP wil graag van het stelsel 
af. Ook bij zorgaanbieders is er meer verzet: huisartsen, paramedische 
beroepen e.d. zijn tegen de rol van de zorgverzekeraar in het huidige stelsel. 

Financiën en zorguitgaven 

- In het jaar 2018 : 77,7 miljard aan zorguitgaven. Het CBS komt op een bedrag van 90 miljard 
per jaar uit, maar het CBS includeert ook kosten van welzijnswerk en kinderopvang mee in 
deze kosten en komt daarom op een hoger bedrag uit. 

o Het meeste geld gaat naar curatieve zorg: 48,5 miljard. De indruk wordt gewekt dat 
gemeentes een grote rol gaan spelen in de zorg. Maar qua omvang/budget is dat 
minder dan 10% van de totale zorguitgaven in Nederland.  

o Iets meer dan 5 miljard van dit bedrag wordt door patiënten uit eigen zak betaald (+/- 
8%). Dit is onder andere het eigen risico en de eigen bijdrage voor geneesmiddelen. Er 
is geen land ter wereld waar de eigen bijdrage voor zorg zo laag is. 

o Op dit moment is er een inkomensafhankelijke, eigen bijdrage voor de Wmo. Nu is het 
plan om hier abonnementszorg van te maken zodat men €4,80 per kwartaal bijdraagt 
aan de Wmo. Voor mensen met de hoogste inkomens kan dit tienduizenden euro’s 
per jaar schelen. Het gevolg hiervan zal waarschijnlijk zijn dat het beroep op de Wmo 
en de huishoudelijke hulp groter zal worden waardoor er wachtlijsten zullen ontstaan. 
Nu zijn we vooral het probleem vooruit aan het schuiven door de eigen bijdrage te 
verlagen en de krachtigste schouders niet de zwaarste lasten te laten dragen. 
 

- De zorguitgaven per persoon blijven stijgen; in 2018 geven we per persoon €200 meer uit dan 
in het jaar 2017. Vooral de vergrijzing en technologische innovatie zorgen voor de stijging van 
de zorguitgaven. 

o De zorguitgaven worden vooral gefinancierd uit collectieve middelen. Nederland staat 
het hoogst in de lijst van relatief collectief gefinancierde zorg.  

o Minister Schippers heeft veel invloed gehad in de beperking van de zorguitgaven. In 
internationaal perspectief is deze daling van zorguitgaven niet erg bijzonder, omdat in 
andere landen de groei van uitgaven minder is gestegen dan in de periode daarvoor  

▪ Bepaalde factoren hebben hier invloed op gehad zoals de financiële crisis in 
2009 met oplopende werkloosheid. Tijdens deze recessie was er geen ruimte 
voor loonsverhoging waardoor de loonkosten nauwelijks toe namen. 70% van 
de zorgkosten zijn loonkosten dus wanneer de loonkosten niet toenemen dan 
groeien de zorguitgaven ook minder. Dus: vanaf 2008 ziet men dat de groei 
van zorguitgaven steeds minder is geworden. Nu de lonen weer stijgen zal 
men zien dat we weer snel terug zijn bij de percentages van voor de financiële 
crisis. 

▪ Het eerste hoofdlijnakkoord is in 2011 in werking getreden, en deze 
akkoorden hebben nog weinig invloed gehad. 

▪ Elk jaar dat de zorgkosten stijgen, wordt er een groter beroep gedaan op de 
solidariteit van de mensen.  
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o Maximumbijdrage voor de Zorgverzekeringswet is €8.997 per persoon. Voor de 
Zorgverzekeringswet was dit meer. De premiedruk is dus verlaagd, maar de 
belastingdruk is verhoogd door de stelselwijziging.  
 

- Er wordt veel gesproken over bezuinigingen op het gebied van curatieve zorg en dat er meer 
geld moet naar de langdurige zorg. Echter, wanneer je dit in internationaal perspectief bekijkt 
dan wordt er in Nederland relatief weinig aan curatieve zorg uitgegeven en relatief veel aan 
de langdurige zorg. In Nederland wordt 4,3% van ons nationaal inkomen besteed aan 
langdurige zorg. Ter vergelijking: Duitsland gaf 1% uit aan langdurige zorg.  

o De curatieve zorguitgaven zijn niet bovengemiddeld in vergelijking met andere 
Europese landen. Het gebruik van huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en het gebruik van 
geneesmiddelen is zelfs beneden gemiddeld. De prijs van de curatieve zorg is wel hoog 
in vergelijking met andere landen: met name het inkomen van artsen. 

o Er wordt veel geld besteed aan geestelijke gezondheidszorg. Het gebruik van 
geestelijke gezondheidszorg ligt ongeveer vier keer zo hoog in Nederland dan elders. 
Mogelijk kijken we hier in Nederland veel meer naar de geestelijke component van 
klachten. Daarnaast hebben we veel GGZ behandelaars; psychiaters zijn de grootste 
beroepsgroep onder de artsen. Tevens hebben we veel klinisch psychologen. 

 

Dure geneesmiddelen  

In Nederland wordt iets minder dan 400 dollar per persoon aan geneesmiddelen uitgegeven. De 
Verenigde Staten is leider van het lijstje van geneesmiddelenuitgaven. Relatief geven wij, als 
Nederland, niet zoveel geld uit aan geneesmiddelen; <1% van het nationaal inkomen wordt aan 
geneesmiddelen uitgegeven. Het idee is veelal dat de geneesmiddelenuitgaven enorm stijgen, echter 
is het in de periode 2009 – 2013 voornamelijk gedaald. Het patent van veel geneesmiddelen is verlopen 
waardoor de prijs van deze middelen is gedaald. De prognose is dat de geneesmiddelenuitgaven nog 
verder dalen. De reden hiervoor  is het voorschrijfgedrag er worden veel meer generieke middelen in 
Nederland voorgeschreven dan in andere landen. Dit komt door het preferentiebeleid. Dit 
preferentiebeleid heeft jaarlijks gezien zo’n €500 miljoen opgeleverd. 

Er is veel meer discussie over dure geneesmiddelen; deze geneesmiddelen leveren vaak een beperkte 
gezondheidswinst op. De introductieprijs van antikanker medicijnen namen tussen  1995 en 2013 met 
gemiddeld 10% per jaar toe (Howard et al. 2015). Farmaceuten doen zowel aan reference pricing als 
aan value based pricing. Farmaceuten kijken naar wat wij bereid zijn te betalen en baseren hier hun 
prijs op. Daarnaast worde kosteneffectiviteit analyses opportunistisch gebruikt door farmaceuten. 

College 4 – Werking en bijwerkingen van het risicovereveningsmodel  
Spreker: René Goudriaan, Associate partner SiRM en Equalis Strategy & Modeling 

Presentatie: Het risicovereveningsmodel in de Zvw, werkingen en bijwerkingen 
 
Risicoverevening is van groot belang voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en farmaceuten om 
verschillende redenen: 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/René-Goudriaan-Masterclass-NieuweZorg-2018.pdf
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- Het bepaalt de financiële ruimte voor zorgverzekeraars om te investeren in kwalitatief goede 
zorg en daarmee de ruimte voor behandelaars. 

- Het verminderen van prikkels om te beknibbelen op de zorg aan verzekerden. Deze prikkels 
zullen ontstaan wanneer er inadequate compensatie voor de verzekeraars is. 

- Het biedt een compensatie aan verzekeraars voor de chronisch zieken of ‘hoog risico 
patiënten’. Op basis van deze compensatie zijn zorgverzekeraars in staat om zorgaanbieders 
en farmaceuten te vergoeden. 

- Het is van groot belang dat (chronische) aandoeningen goed in de risicoverevening zijn 
verwerkt, omdat dit de onderhandelingen met verzekeraars voor zorgaanbieders en 
farmaceuten vergemakkelijkt. 

Binnen het zorgstelsel zijn er drie doelen voor de overheid. 
NB: deze doelen zijn alleen onderling verenigbaar bij voldoende prikkels voor doelmatigheid in de 
zorg. 

1. Betaalbaarheid van de zorg 
2. Kwalitatief goede zorg 
3. Toegankelijk zorgstelsel 

Bij deze drie doelen is een aantal spanningen betrokken: 

- Er bestaat altijd een spanning tussen kostenbeheersing enerzijds, en toegankelijkheid en 
kwaliteit anderzijds. Denk hierbij aan het optreden van wachtlijsten. 

- Kostenbeheersing is gemakkelijk, maar kan ten koste gaan van kwaliteit en toegankelijkheid. 

Op dit moment is een fout in ons systeem dat er teveel zorg wordt verzekerd vanuit de aanvullende 
verzekering en te weinig vanuit het basispakket. 

- Waarom bestaat er risicoverevening? 
o Toegankelijkheid: wanneer de premies samenhangen met het individuele risico van 

verzekerden, dan zouden er zeer hoge premies worden gerekend voor ongezonde 
verzekerden. Dit zou de toegankelijkheid verminderen. Wanneer een patiënt 
bijvoorbeeld chronisch ziek is en zijn zorgkosten €80.000 per jaar zijn dan zou de 
zorgpremie equivalent zijn aan dit bedrag. 

o De zorg- en acceptatieplicht voor de basisverzekering en het verbod op 
premiedifferentiatie leiden tot prikkels voor risicoselectie.  Er zijn genoeg motieven 
voor risicoselectie (ondanks het verbod hierop). De zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld 
zijn advertenties vooral gaan richten op jonge mensen in de hoop vooral deze, relatief 
gezonde, populatie aan te trekken. 

▪ Het risicovereveningssysteem is gemaakt om juist de hoog risico patiënten aan 
te trekken door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars maken een bescheiden 
winst op dit systeem, maar dit is een marge van 1 of 2%. Echter heb je dat 
nodig om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de Nederlandse Bank. 

▪ Een perverse prikkel kan bijvoorbeeld zijn dat het niet gunstig om een 
preventieprogramma voor diabetes te starten. Deze patiënten kunnen door 
dit preventieprogramma laagrisicopatiënten worden waardoor de 
zorgverzekeraar minder risicoverevening krijgt. Voor de zorgverzekeraar zou 



 

Masterclass NieuweZorg 3.0 - Databankweg 12A - 3821 AL - Amersfoort 

het wel rendabel kunnen zijn wanneer het resultaat van een dergelijk 
programma al op korte termijn zichtbaar is. 
 

- Wat is risicoverevening? – Risicoverevening is een financiële compensatie aan de 
zorgverzekeraar voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel. Bijvoorbeeld: ouderen, 
chronisch zieken of mensen met een lage sociaaleconomische status. Het bestaat uit een 
financiële compensatie via een vereveningsbijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. 
 

- Het risicoverevening heeft een aantal doelen: 
o Bevordering van de doelmatigheid van de zorg door de zorgverzekeraars. Wanneer er 

sprake is van ondoelmatigheid dan worden er te hoge nominale premies gerekend. Dit 
heeft als risico dat verzekerden weglopen naar goedkopere verzekeraars.  

o Tegengaan van risicoselectie en in het verlengde daarvan een gelijk speelveld creëren 
tussen zorgverzekeraars met eerlijke concurrentie. 
 

- In totaal gaat er 46 miljard om in het Zorgverzekeringsfonds.  
o €18,2 miljard = nominale rekenpremie 

▪ Dit bedrag is het bedrag dat de verzekeraar op alle volwassen verzekerden 
volgens het VWS tekort komt op de vereveningsbijdrage.  

▪ In 2018 is dit bedrag €1.324 
▪ De verzekeraar is vrij om zelf de hoogte van de nominale premie vast te 

stellen, maar mag geen premiedifferentiatie toepassen. Alleen korten voor 
collectieve contracten zijn toegestaan. Je mag wel geld terug geven aan de 
verzekerden wanneer de premie te hoog bleek te zijn, maar dit moet wel 
hetzelfde bedrag zijn voor alle verzekerden. 

o €24,6 miljard = vereveningsbijdrage, dit geld wordt binnengehaald door 
inkomensafhankelijke premies en vanuit een rijksbijdrage voor <18-jarigen, van wie 
geen nominale premie wordt geheven. 

o €3,2 miljard wordt binnengehaald door het eigen risico 

Door risicoverevening hoeven zorgverzekeraars veel minder reserves aan te houden, wat de 
zorgpremie voor de bevolking drukt. Er is vastgelegd in de wet dat er een 50/50 regel is; ongeveer 50% 
uit de risicoverevening en 50% uit de premies en het eigen risico. Wanneer verzekeraars teveel premie 
hebben gevraagd dan zullen ze minder risicoverevening ontvangen. De vereveningsbijdrage wordt met 
vertraging verrekend dus wanneer je de premie heel laag maakt, dan moet je een aantal jaar flink 
bloeden voordat de risicoverevening dit weer compenseert.  

- Het risicovereveningssysteem is primair een ex-ante systeem 
o De vereveningsbijdrage wordt vooraf (ex ante) vastgesteld. Hierdoor loopt de 

verzekeraar het financiële risico, wat prikkels geeft voor doelmatigheid.  
o  De vereveningsbijdrage berust op de schatting van de verwachte zorgkosten op basis 

van het risicoprofiel van de verzekerden na aftrek van de nominale rekenpremie en de 
verwachte opbrengt van het eigen risico. 

o Het risicoprofiel is gebaseerd op een econometrisch model voor de samenhang tussen 
kosten en verzekerdenkenmerken op verzekerdennivaeu (risicovereveningsmodel). 

o Aan elk verzekeringskenmerk hangt een normbedrag. 
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▪ Bijvoorbeeld: 25-jarigen krijgen een bepaald bedrag, diabetespatiënten 
krijgen een ander bedrag. Dit gebeurt op basis van declaratiedata. Echter, zijn 
declaratiedata buitengewoon vertraagd dus in de praktijk loopt het model 
ongeveer drie jaar achter. Het model van 2018 is gebaseerd op 2015. Er komt 
nog wel een nacalculatie op de kenmerken van de verzekerden.  

- In het verleden bestond er een uitgebreid system van correcties achteraf (ex-post verevening) 
vanwege onvolkomenheden in het risicovereveningsmodel. 

o Deze ex-post risicodeling tussen overheid en verzekeraars gaat deels ten kosten van 
doelmatigheid, maar het zwakt prikkels voor risicoselectie af. 

▪  Ex-ante verevening is zo goed nog niet voor de doelmatigheid, de 
zorgverzekeraar zonder doelmatigheid krijgt een flinke bonus. Een beetje ex-
post risicoverevening is daarom ook niet erg.  

o Ex-post compensaties zijn per 1 januari 2017 afgeschaft.  
o Er zijn nog wel nacalculaties op de vaste kosten: 367 miljoen euro. Dit betreft vooral 

geneesmiddelen die via de ‘sluis’ het pakket instromen.  
o Ex-post compensaties zijn nu verpakt als ex-ante kenmerken in het 

risicovereveningsmodel teruggekomen.  

Sinds 2018 zijn er twee risicovereveningsmodellen voor deelbedragen exclusief vaste kosten. 

1. Somatische zorg, bestaande uit 
a. Medisch specialistische zorg = €24 miljard (na aftrek vaste kosten) 
b. Overige prestaties (extramuraal). Dit zijn de huisartsen, fysiotherapeuten etc. 

= €13,7 miljard 
c. Verpleging en verzorging (V&V) = €3,9 miljard 

2. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
a. Curatieve GGZ = €3,8 miljard 
b. Langdurige GGZ = €0,2 miljard 

In de laatste jaren hebben veel modelveranderingen plaats gevonden. Het doel hiervan is dat er een 
betere verevening plaats kon vinden en er een grotere risicodragendheid voor de verzekeraars zou 
ontstaan. In de praktijk kan niet alles verevend worden: bijvoorbeeld het krijgen van een auto-ongeluk. 
Het gaat vooral om de efficiëntie rondom de zorgkosten. In de praktijk is het lastig om onderscheid te 
maken dus in het beginsel proberen we alles te verevenen. 

- Een groot aantal verzekerdenkenmerken is verder verfijnd en uitgebreid. 
- De curatieve GGZ en langdurige GGZ zijn samengevoegd in één model 
- Verpleging & verzorging zijn opgenomen in het model voor de somatische zorg 
- Invoering van de nieuwe vereveningskenmerken zijn gebaseerd op gebruik in het voorgaande 

jaar van:  
o 1) fysiotherapie  
o 2) verpleging & verzorging o.a. wijkverpleging 

- 100% risicodragendheid somatische zorg en GGZ; afbouw van vaste kosten met uitzondering 
van geneesmiddelen in de sluis. 

- Risicoprofielen zijn bepaald op basis van verzekerdenkenmerken, waaraan een specifiek 
‘prijskaartje’ hangt (normbedragen). 
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- Lineaire modellen: alles is optelbaar, want dit is praktisch bij de uitvoering. Maar dit gaat wel 
ten koste van de voorspelkracht van het model. De relatie tussen de zorgkosten en 
gezondheidskenmerken zijn doorgaans niet lineair. Aan het eind schieten de kosten heel erg 
omhoog, omdat een bepaald percentage van de verzekerden doorgaans voor het grootste 
gedeelte van de kosten verantwoordelijk is.  

- Bedrag per leeftijds- en geslachtsgroep, en toe- en afslagen voor andere 
verzekerdenkenmerken; voor gezonde mensen gaat er wat vanaf en voor diabetespatiënten 
komt er wat bij bijvoorbeeld. 

Kenmerken model somatische zorg 2018 

- Demografische en sociaaleconomische kenmerken 
(verklaart ongeveer 7 – 8% van de variabele kosten) 

o Leeftijd & geslacht 
o Sociaaleconomische status (4 SES-klassen o.b.v. inkomen) 

▪ NB. Er zitten ook wat doublures in; ouderdomsdiabetes is bijvoorbeeld gelinkt 
aan een SES 

o Aard van inkomen; arbeidsongeschiktheid, bijstand, student, zelfstandig, hoog 
opgeleid, loondienst/overig, 18- en 65+ 

o Regio (10 clusters van postcodegebieden, achterstand) 
▪ Dit is vooral bedoeld om achterstand in kaart te brengen zoals Schilderswijk, 

Overvecht, Schiedam etc. 
▪ Nummer 10 is het postcodegebied van de gezonde plattelanders 
▪ Het postcodegebied biedt een correctie op het model van dingen die er niet 

direct in mee worden genomen. Een voorbeeld hiervan is etniciteit. Personen 
met een migratie achtergrond hebben over het algemeen  hogere zorgkosten; 
daar wil je graag rekening mee houden. CBS heeft cijfers met het % mensen 
met een migratie achtergrond in een bepaald postcodegebied. Je 
compenseert voor het risico op diabetes, maar ook de concentratie fijnstof 
bijvoorbeeld. 

o Personen per adres (Wlz-instelling, eenpersoonshuishoudens en overige huishoudens) 
 

- Morbiditeitsgerelateerde kenmerken gebaseerd op behandeling 
o 33 Farmacie kostengroepen (FKG’s) 

▪ Chronische aandoeningen benaderd o.b.v. medicijngebruik in jaar t - 1 
o 15 Primaire diagnosekostengroepen (pDKG’s) 
o 7 Secundaire diagnosekostengroepen (sDKG’s) 

▪ Sinds 2018 opgenomen 
▪ Berustend op vervolgkosten van behandelingen in ziekenhuis in jaar t - 1 

o 10 Hulpmiddelen kostengroepen (HKG’s) 
▪ Bijvoorbeeld stomamiddelen, incontinentiemateriaal, zuurstofapparaten 
▪ O.b.v. gebruik specifieke hulpmiddelen in jaar t -1 

o 8 Meerjarig hoge kosten (MHK) 
▪ Bijvoorbeeld drie jaar achter elkaar in top 1% hoge zorgkosten  

o 4 Fysiotherapie diagnose kostengroepen (FDG) 
▪ Chronisch geïndiceerde fysiotherapie 
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o 7 Gebruik V&V (VGG) 
- Al deze kenmerken worden geschat via een multivariaat econometrisch model wat moet 

voorkomen dat je weinig dubbel verrekent. “Allemaal ex-post in een ex-ante jasje” 
- Alle morbiditeitskenmerken berusten op behandelingen en niet op aandoeningen. 
- De toevoeging van de kenmerken historisch zorggebruik zijn niet bevorderlijk voor de 

doelmatigheidsprikkels. Het historisch zorggebruik fungeert als ondoelmatigheidsbonus en 
vormt een negatieve prikkel voor preventie. 

Wanneer een heel duur geneesmiddel halverwege het jaar op de markt wordt gebracht dan zit dit niet 
in het vereveningsmodel, en die mag ook niet in het model zitten want de FDG’s zijn gebaseerd op die 
van vorige jaren. Geneesmiddelen in de sluis zijn geneesmiddelen die in eerste instanatie niet risicovol 
zijn voor de verzekeraar.  

Variabele zorgkosten worden berekend door de koppeling van schadeclaims data, gegevens van DUO, 
UWV en de belastingdienst. Dat wordt in één bestand gestopt. Dit proces wordt mogelijk gemaakt door 
het BSN-nummer. Daarmee kunnen mensen ook in de tijd gevolgd worden. De bestanden gaan naar 
een trusted third-party die nog wat gegevens eruit haal ter anonimisering.  

Risicoverevening is een lineair model wat het mogelijk maakt dat in principe iedereen de verwachte 
kosten per verzekerde en de vereveningsbijdrage kan uitrekenen. De moeilijkheid zit niet in de 
toepassing van het model, maar in het onderzoek om de normbedragen te bepalen. De complexiteit is 
wel verminderd door de afschaffing van ex-post compensaties, maar anderzijds vergroot door de 
enorme detaillering van het risicovereveningsmodel.  

Bijwerkingen en houdbaarheid risicovereveningsmodel 

- Bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen zijn er geen gegevens beschikbaar en zitten 
deze nieuwe middelen dus nog niet in de FKG. Dit leidt (tijdelijk) tot een ongelijk speelveld en 
zorgt voor belemmeringen voor innovatie. 

- Bij een eventuele overheveling van geneesmiddelen naar het ziekenhuis zijn er tijdelijk geen 
gegevens beschikbaar en zitten deze middelen dus niet in het FKG. Dit leidt (tijdelijk) tot 
inadequate risicoverevening en voorspelbare verliezen. 

- Verzekeraars die inzetten op extramuralisering scoren minder goed op intramurale 
kostengeoriënteerde vereveningskenmerken; bijvoorbeeld de DKG’s. 

- De voortdurende toevoeging van modelkenmerken berusten op historisch gebruik of kosten 
vermindert niet alleen de prikkels voor doelmatigheid, maar het vormt ook een 
ondoelmatigheidsbonus (ex post 2.0). Dit tast de houdbaarheid van het 
risicovereveningsmodel aan.  

College 5 – Meer macht aan de zorgverzekeraar! 
Spreker: Wim van der Meeren, Voorzitter Raad van Bestuur CZ 

Aan het begin van het college wordt het Bernhoven ziekenhuis (Uden) als voorbeeld gegeven. Wanneer 
het vermogen van de arts om de patiënt te begeleiden en met de patiënt te praten gaat sponsoren 
dan kan dat betere zorg voor minder geld opleveren. Er wordt fors minder geopereerd in Bernhoven. 
Een kanttekening is wel dat dat het Bernhoven ziekenhuis moest inkrimpen. Dit voorbeeld doortrekken 
naar andere ziekenhuis is dus lastig. 

Er wordt gesteld dat de zorgpremie niet omhoog moet. 
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1. CZ zit €6 per polishouder per maand onder de kostprijs. Zorgverzekeraars moeten reserves 
hebben volgens de Nederlandse Bank. CZ zit binnen de bandbreedte van wat zij verantwoord 
vinden. 120 – 150% van minimale kapitaalvereisten. Ziekenhuizen zitten op dit moment hoger 
in de reserves dit is tevens door de banken opgedrongen. Het teruggaan naar de kostprijs 
houdt dus alleen al 6% premiestijging in.  

2. Inflatie is ongeveer 3%. VWS heeft  een rekenfout gemaakt: de bijdrage is te hoog berekend. 
Ze creëren beleidsruimte ten opzicht van financiën.  

Er zijn drie wettelijke verantwoordelijkheden voor zorgverzekeraars: 

1. Toegankelijkheid zorg 
2. Kwaliteit zorg 
3. Kosten zorg 

Nummer 1 en 2 worden op dit moment goed gewaarborgd. Nummer 3 is lastig te waarborgen en de 
zorgkosten zullen alleen maar stijgen. Het grote probleem hiervan ligt vooral bij laag 
sociaaleconomische klassen; in deze klassen gaan mensen gemiddeld zeven jaar eerder dood. De 
oplossing hiervoor is niet om meer zorg te regelen voor deze lage sociaaleconomische klassen. 

In principe is het in Nederland raar geregeld: we worden gek van de zorgen. Wim vindt persoonlijk dat 
CZ hier een rol in heeft te vervullen. Ze moeten niet schuldhulpverlening zelf gaan regelen, maar we 
moeten ze wel wijzen op idiote dingen in het gehele sociale gebeuren. Op individueel niveau, wanneer 
mensen de patiënt aan de hand meenemen, bereiken we wel resultaat. De sociale werkplaatsen 
moeten weer teruggebracht worden. Een belangrijk deel van de bevolking is niet zelfredzaam. Deze 
mensen moeten geholpen worden. Hier moeten geen zorggelden ingestopt worden. Veel 
maatschappelijke problematiek wordt op de zorg afgewend. Wanneer jij maatschappelijke 
verantwoordelijkheid draagt dan moet je ook zelf in de spiegel kijken en kijken wat jij zelf kan gaan 
doen/bijdragen. Wanneer je iets wilt oplossen dan doe je dat binnen jouw eigen departement. 

Wim is ervan overtuigd dat het scherper en goedkoper kan, maar iedereen moet dan wel in beweging 
komen. Budget en begroting belemmeren dit proces. Hoe kom je daar nu uit? Dat is een spanningsveld. 
Er moet stevige bedrijfsvoering gevoerd worden welke gericht is op krimp. Maar dat is hetzelfde als 
“sympathiek met een kalkoen over Kerstmis praten”.  

De urgentie hiervan moet van buitenaf komen. Eerst moeten we gaan samenwerken met gemeentes 
om problemen op te lossen en idealiter naderhand kijken wie het betaalt. 

Een ander belangrijk debat is of een bepaalde behandeling nog zinvol is aan het einde van het leven? 
Moeten we dan nog wel behandelen? 

 
 

Kwaliteit van zorg - Kwaliteit van zorg is moeilijk te meten. Maar door een bepaalde behandeling veel 
te doen, verbetert de kwaliteit van de zorg. Neem als voorbeeld prostaatkanker: 2200 van de 2600 
prostaatoperaties per jaar worden door één centrum uitgevoerd. Men ziet dat in dit centrum 
aanzienlijk minder incontinentieproblemen etc. optreden bij patiënten. Echter is er sprake van 
informatie asymmetrie in de zorg: patiënten kiezen niet de dokters die de meeste behandelingen 
uitvoeren. De informatie hierover is wel beschikbaar en ook wordt deze informatie veel beter. Alleen 
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is het nog steeds lastig voor de patiënt om toegang tot deze informatie te krijgen; er is weinig 
transparantie. 

Macht van de zorgverzekeraar - De macht van de zorgverzekeraar wordt schromelijk overschat. Men 
kan zich afvragen: “Heeft iemand het recht om te kiezen voor inadequate te dure zorg?”. Nee, er moet 
enige inzicht zijn in de kwaliteit van deze zorg. Van de 100 borstkanker centra werden er vier niet 
gecontracteerd vanwege mindere kwaliteit van borstkankerzorg. Dit werd door de media afgeschreven 
als het einde van de vrije artsenkeuze. 

Toekomst - sommige relaties zullen co-makership worden. Men is nu bezig met 10-jaars contracten in 
de zorg met als voorwaarde dat zorgverzekeraars wel mee mogen kijken met alle processen. Je hebt 
niks aan lage prijzen in de zorg; alleen aan lage kosten. Kosten = prijs x aantal. Wanneer het aantal 
afneemt dan nemen ook automatisch de kosten af. 

Contracteringsbeleid 2020 / 2015 

1. Openbare farmacie – Er ligt een uitdaging bij apothekers. Apothekers stellen zich graag op als 
zorgverlener. Uitdaging: zorg ervoor dat de patiënt dat ook vindt. Apothekers werden expliciet 
betaald voor het zorgverlenerschap, maar daar moest de patiënt niks van weten. De patiënt 
wilde die €6 niet betalen. 

2. Wijkzorg – Wijkzorg begint de belangrijkste vorm van eerstelijnszorg te worden en begint een 
belangrijke rol te spelen in het verkleinen van de problemen van de ziekenhuizen. Dit moet 
zoveel mogelijk gecontracteerd worden. Echter is er in de hoofdlijnakkoorden een beetje ruzie 
over ontstaan.  

College 6 – Blijft de curatieve zorg betaalbaar? 
Spreker: prof. Dr. Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg Radboud 
Universiteit & wetenschappelijk adviseur ministerie van VWS 

Presentatie: De NieuweZorg 2018 

1. Zorg in Nederland – De zorg was heel goed betaalbaar. In 1994 was er de Zalmnorm. Vanaf 
2012 was er ieder jaar 1 – 1,5 miljard onderschrijding van deze norm op de zorg. Wat is dat nu 
die onderschrijding? Bottomline: er worden minder patiënten behandeld vanaf 2012. 
Zorgverleners hebben meer DBC’s geschreven, maar wanneer men kijkt naar het aantal unieke 
patiënten dan zie je geen of een hele beperkte groei. Actief inkopen van high value healthcare 
is lastig aan te tonen. Op individueel gebied gaat het op veel plekken goed. Op systemisch 
niveau gaat dit wat minder.  

Laten we in Nederland gezondheidswinst liggen? De levensverwachting stijgt minder hard dan 
verwacht dus we mogen met zijn allen een maand eerder met pension. De levensverwachting in 
Nederland is gemiddeld niet veel beter dan die in heel Europa.  

De zorg in Nederland is goed. In de lijstjes waar wij, als land, nummer 1 staan, worden de kosten vaak 
niet meegenomen. In vergelijking met Europa hebben we, als Nederland, een atypisch groeipatroon 
wat betreft de kosten. Het laat vooral procyclische groei zien; bij economische groei geven we extra 
geld uit en bij economische krimp geven we juist minder geld uit.  

In Nederland hebben we een ontzettend groot systeem langdurige zorg. Dit systeem is het grootste 
van de wereld en beslaat 3,5% van het nationaal inkomen. 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/05/Patrick-Jeurissen-De-nieuwe-zorg-2018.pdf
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Typisch voor ons Nederlandse systeem 

- Ons systeem is heel erg geënt op risico-solidariteit: veel meer gezondheidssolidariteit dan 
inkomenssolidariteit (tot 50 – 60.000 euro daarna niet meer progressief). Er is ook veel sprake 
van risicosolidariteit door het risicovereveningssysteem. 

- De huisarts fungeert als poortwachter. Dit verhoogd tevens de risicosolidariteit. Mensen met 
lage inkomens komen op de juiste plek in het systeem door de huisarts. In landen zonder 
huisarts zijn er grote verschillen in laag- en hoogopgeleiden. Wij laten veel minder verschil zien 
tussen hoge en lage SES dan in andere landen. 

- Dokters in ziekenhuizen zijn niet in loondienst.  
- Er is een grote rol weggelegd voor acute zorg en non-profit ziekenhuizen. Bij wet zijn 

ziekenhuizen bedrijven zonder winstoogmerk. 100% van de ziekenhuizen heeft het verbod om 
winst uit te keren.  

- In Nederland hebben we veel tertiaire centra met hoge research output. 

Waarom is fiscale duurzaamheid belangrijk? 

- Hoge voordelen, maar deze zijn vooral niet monetair. 
- Het is steeds duurder om een jaar in goede gezondheid te leven (Cutler. 2006) 

Dit is een groot onderliggend probleem waar veel onderzoek naar is gedaan. 
- Verhoogde levels van solidariteitsovergangen. De voordelen zijn erg geconcentreerd en de 

kosten zijn heel erg verspreid. 
- Aandeel collectieve uitgaven binnen de economie moet rond de 40 – 50% zijn. Als het daar 

boven komt dan stort de economie in. Er is een budget wat men collectief uitgeeft. We hebben 
een privaat systeem, maar deze is noodzakelijkerwijs collectief. Dit is vanwege de mensen die 
heel ziek zijn en daarmee erg duur zijn. Er is sprake van risicoverevening. 

- Hierdoor en doordat de zorgkosten harder groeien dan de economie ontstaat er een 
verhoogde druk en verdringing van andere publieke middelen. 

Het systeem in Nederland heeft geen begin of een eind, maar het is meer een circulair systeem. 

- Centraal staat Governance. Deze moet optreden wanneer er iets niet goed gaat. Het is 
behoorlijk uniek dat onze nominale premie de afgelopen zes jaar nauwelijks is gestegen.  
Ander groot voordeel: geld klotst inderdaad tegen de plinten, want de reserves in het systeem 
zijn zeker substantieel. Verzekeraars hebben ongeveer 30% = 15 miljard euro aan reserves. De 
noodklok wordt geluid, omdat de hoeveelheid aan reserves die een verzekeraar moet hebben 
ook groeit. Eerst was de norm 17% en nu is de norm ongeveer 27%.  

- De overhead verzekeraars is behoorlijk afgebouwd. Selectieve inkoop is echt wel de zwakke 
plek. Is er sprake van selectieve inkoop? Er wordt veel geklaagd over innovatie, maar Patrick 
zegt dat dat eigenlijk best goed gaat. Als je in 5 jaar tijd van 0 euro naar 400 miljoen omzet 
groeit dan kan je niet zeggen dat het systeem jou afstraft. Er kan blijkbaar veel binnen het 
systeem. 

- Er zijn relatief hoge administratiekosten. In Nederland liggen deze op 20%, wat neerkomt op 
0,77% van het GDP (= Gross Domestic Product). 

- De verzekeringsmarkt werkt eigenlijk heel goed. Dat komt omdat de belangrijkste getallen in 
Den Haag gaan over de koopkrachtontwikkeling. De zorgpremie is buitengewoon belangrijk 
voor de koopkrachtontwikkeling. Als jij een mooie koopkracht wilt laten zien dan moet je dus 
een lage premie in de boeken zetten. Zorgverzekeraars hebben zowat elk jaar een lagere 
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premie afgegeven dan dat VWS voorspelde (NB: VWS had al belang bij een lager voorspelde 
premie). Ondanks dat die premie dus laag werd voorspeld, zaten die verzekeraars er elk jaar 
onder. 

Waarom is de betaalbaarheid toegenomen? 

Er wordt een verminderde groei van de zorguitgaven (2012 – 2016) gezien. Dit is vooral het geval in de 
curatieve zorg. Er zijn hoofdlijnakkoorden opgesteld, maar die hebben niet voor deze verminderde 
groei gezorgd. Sterker nog: het meeste geld werd gespaard op geneesmiddelen en daar was geen 
hoofdlijnakkoord over opgesteld. Andere oorzaken: 

- Verhoging van het eigen risico, zeker in de GGZ, maar zeker ook die 385 euro.  
Vraag/discussie: heeft het geleid tot zorgmijding en is er noodzakelijke zorg gemeden? 

- Rits van compensaties voor chronisch zieken werden afgeschaft. 
- De risicodragendheid van de verzekeraars was onderliggend heel belangrijk.  
- Daar waar de risicodragendheid van de zorgverzekeraars hoog is (uitvoeringskosten, daling 

eigen personeel, medicatie) heeft veel van het beleid verklaard. De risicodragendheid is enorm 
toegenomen: 2006 = 23% en 2012 = 91%. 

Steeds meer patiënten kiezen vrijwillig voor een hoger eigen risico. Risicoverevening werkt dus erg 
goed, want zorgverzekeraars zijn ook meer korting gaan geven vanwege een vrijwillig hoger eigen 
risico. Kan oplopen tot 40% bij een vrijwillig eigen risico van €500. 

De restitutie polis zou duurder moeten zijn dan de natura polis, omdat daar meer zorg ingekocht zou 
worden. Echter is deze toch 5 euro goedkoper dan de natura polis. 

De hoeveelheid volume in de curatieve zorg is laag. Nederlanders gebruiken erg weinig curatieve zorg. 
We komen weinig bij de huisarts, slikken weinig pillen en hebben weinig chirurgische 
dagbehandelingen. Daarnaast is het aantal opnames in het ziekenhuis lager dan gemiddeld in 
vergelijking met Europa. Als je als land al weinig zorg levert dan is de efficiëntie winst van nog minder 
zorg leveren niet heel groot.  

- Het aantal patiënten stijgt niet. 
- Het aantal SEH bezoeken daalt, maar het aantal ouderen op de SEH neemt heel snel toe. 

o Er is veel te zeggen over de zorgzwaarte en mutimorbide patiënten.  
o We moeten veel meer kijken naar multimorbiditeit. We hebben behoefte aan een DBC 

voor multimorbiditeit met zakjes voor bijvoorbeeld diabetesmedicatie. Deze zakjes 
kan men dan combineren. 

 

 
 

 

 

 


	De belangrijkste gebreken na ruim tien jaar zorgstelsel
	Oplossing vanuit het perspectief van het huidige Nederlands zorgstelsel
	Hindernissen en belemmeringen
	Huidige regeerakkoord
	Conclusies
	Financiën en zorguitgaven
	Dure geneesmiddelen
	Kenmerken model somatische zorg 2018
	Bijwerkingen en houdbaarheid risicovereveningsmodel
	Contracteringsbeleid 2020 / 2015
	Typisch voor ons Nederlandse systeem
	Waarom is fiscale duurzaamheid belangrijk?
	Waarom is de betaalbaarheid toegenomen?

