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Zorg 

Bij de zorg beperkt de analyse zich noodgedwongen tot de budgettaire effecten van de 

voorgenomen maatregelen, dat wil zeggen: de kosten. De baten van zorg, dus de effecten van 

de maatregelen op gezondheid en kwaliteit van leven, blijven geheel buiten beeld. Dergelijke 

effecten liggen buiten het expertiseveld van het CPB en zijn bovendien heel moeilijk, zo niet 

onmogelijk, op een verantwoorde manier te kwantificeren. 

Voor generieke ombuigingen geldt de kanttekening dat lagere zorguitgaven leiden tot minder 

zorg en/of lagere kwaliteit van zorg. Voor generieke intensiveringen geldt het 

tegenovergestelde. In welke mate zo’n verandering in uitgaven leidt tot een verandering in 

gezondheid is zoals gezegd niet kwantificeerbaar. Een hoofdlijnenakkoord zonder 

aanvullende maatregelen die de doelmatigheid van de zorg verbeteren is een voorbeeld van 

een generieke ombuiging. 

In de curatieve zorg kiezen alle partijen behalve de SP ervoor om door te gaan met het stelsel 

van gereguleerde concurrentie. [1] De SP wil het huidige stelsel omvormen tot een publiek 

stelsel met centrale aansturing en regionale uitvoerders. Curatieve zorg wordt daarbij een 

voorziening in plaats van een recht. Deze stelselwijziging maakt het op termijn mogelijk om 

alternatieve werkwijzen, zoals het buurtzorgconcept, in de curatieve zorg te ontplooien. 

GroenLinks voert een stelselwijziging in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) door en brengt 

deze als een voorziening onder in een aparte wet.  

Alle partijen, behalve DENK en de Vrijzinnige Partij, hebben de intentie om via 

hoofdlijnenakkoorden de volumegroei in de ziekenhuiszorg en de ggz met 1% te beperken. 

Het macrobeheersinstrument fungeert daarbij als stok achter de deur.  
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Ten aanzien van de wijkverpleging hebben vijf partijen (VVD, SP, ChristenUnie, SGP en 

VNL) de intentie om via een hoofdlijnenakkoord de volumegroei met 1% te beperken. D66 

heeft wel de intentie om een hoofdlijnenakkoord af te sluiten, maar beperkt de ombuiging. 

GroenLinks zondert de wijkverpleging uit van een hoofdlijnenakkoord, terwijl PvdA en CDA 

ervoor kiezen om in de wijkverpleging te intensiveren. 

Een aantal partijen voert wijzigingen door in de beloning en/of arbeidsverhoudingen van 

medisch specialisten. Zo verplichten vier partijen, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks, 

medisch specialisten in loondienst te gaan. Deze partijen brengen medisch specialisten tevens 

onder de Wet normering topinkomens. De PvdA en SGP passen de Wet normering 

topinkomens toe op medisch specialisten in loondienst, maar leggen geen verplichting op om 

in loondienst te gaan.  

Partijen kijken verschillend aan tegen de wenselijkheid van eigen betalingen in de 

zorgverzekeringswet. De PvdA, SP, GroenLinks, DENK en de Vrijzinnige Partij schaffen 

het verplicht eigen risico af. Enkele andere partijen, CDA, ChristenUnie, SGP en VNL 

verlagen het verplicht eigen risico met respectievelijk 105, 100, 100 en 50 euro. De VVD en 

D66 passen het eigen risico niet aan. De SP en GroenLinks schaffen naast het verplicht eigen 

risico ook de mogelijkheid om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen af. Tot slot voeren de 

ChristenUnie en VNL eigen betalingen in voor paramedische zorg en dieetadvisering. 

Alle partijen behalve de Vrijzinnige Partij willen de collectieve uitgaven aan geneesmiddelen 

beperken. Deze partijen kiezen onder andere voor het herberekenen van het 

geneesmiddelenvergoedingssysteem, waardoor de eigen betalingen stijgen.  

Met betrekking tot het basispakket voor verzekerde zorg maken partijen verschillende 

keuzes. De SP verruimt de aanspraken voor mondzorg, fysiotherapie en ggz. Zo komt 

mondzorg voor volwassenen in het basispakket en wordt fysiotherapie na verwijzing door de 

huisarts volledig vergoed. De Vrijzinnige Partij kiest voor een verruiming van de aanspraken 

op alternatieve zorg.  
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De VVD, ChristenUnie en VNL kiezen er juist voor om het basispakket te beperken. Zo 

beperkt de VVD de aanspraken op basis van het ziektelastcriterium, beperkt de ChristenUnie 

de aanspraken op het gebied van hulpmiddelen en beperkt VNL de aanspraken op het gebied 

van genees- en hulpmiddelen. 

In de langdurige zorg leggen alle partijen behalve SGP en de Vrijzinnige Partij aan 

zorgkantoren de verplichting op om met zorgaanbieders meerjarige contracten af te sluiten. 

Dit wordt gecombineerd met de invoering van een (deels) meerjarige contracteerruimte en 

meerjarige concessies voor zorgkantoren. De VVD en ChristenUnie voeren ook een objectief 

verdeelmodel in dat de regionale contracteerruimte van de zorgkantoren bepaalt op basis van 

objectieve criteria. Via dit objectief verdeelmodel korten de VVD en ChristenUnie vanaf 

2021 het macrobudget op basis van de afwijking tussen de huidige en door het nieuwe model 

toegestane uitgaven voor de 25% (VVD) of 50% (ChristenUnie) slechtst presterende regio’s.  

Drie partijen - D66, ChristenUnie en GroenLinks - scheiden de financiering van wonen en 

zorg in de Wlz. Instellingen krijgen voortaan alleen de afgenomen zorg vergoed uit de 

algemene middelen, terwijl de cliënt het wonen en verblijf zelf betaalt. Voor cliënten die hun 

woon- en verblijfskosten niet kunnen dragen, is er compensatie. De SGP intensiveert door als 

enige partij persoonsvolgende bekostiging in te voeren. Als gevolg hiervan mogen 

zorgkantoren geen productieafspraken meer maken met zorgaanbieders en vergoeden ze 

landelijk uniforme tarieven per geïndiceerde zorgzwaarte.  

De SP intensiveert door de zorgaanbieders verantwoordelijk te maken voor de 

indicatiestelling. Daarnaast maakt de SP de verzorgingshuiszorg opnieuw beschikbaar voor 

ouderen met een lichte zorgindicatie (zorgzwaartepakket 1 tot 3) die graag intramurale zorg in 

natura willen gebruiken.  

Met betrekking tot een bezettingsnorm voor de verpleeghuiszorg maken partijen verschillende 

keuzes. DENK kiest voor een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg van twee 

zorgmedewerkers per groep van acht bewoners. De SP kiest voor een bezettingsnorm van 
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twee zorg- en welzijnsmedewerkers per groep van acht bewoners. Verder kiezen drie partijen 

voor een taakstellende intensivering ten behoeve van een nader uit te werken bezettingsnorm 

die lager ligt dan twee medewerkers per groep van acht bewoners. Hiermee krijgen 

zorgaanbieders de verplichting en het budget om de huidige bezetting per groep van acht 

bewoners te verhogen. In volgorde van de omvang van de intensivering (hoog naar laag) gaat 

het om VVD, GroenLinks en CDA.  

Ten slotte kiezen vier partijen, PvdA, D66, ChristenUnie en VNL, voor een algemene 

intensivering in de ouderenzorg zonder daar een expliciete norm aan te verbinden.  

Ook de SGP kiest voor een intensivering zonder een expliciete norm, maar dan voor de hele 

langdurige zorg, inclusief gehandicaptenzorg. 

Tabel 2.5Belangrijkste indicatoren zorg 

  Basis VVD PvdA SP CDA D66 CU GL SGP DENK VNL VP 
(a) Dit betreft zowel de eigen betalingen onder het eigen risico als eigen bijdragen voor verzekerde curatieve 
zorg. In het basispad is het eigen risico 430 euro per persoon in 2021 (in prijzen 2017); in lopende prijzen is dit 
450 euro. Merk daarbij op dat niet iedereen het eigen risico vol maakt. 
                          
    effect in 2021 t.o.v. het basispad in mld euro  
Curatieve zorg (Zvw)                          
Collectieve uitgaven 
(netto)  46,5 -2,0 2,9 7,8 -0,2 -1,1 -0,7 3,0 -0,5 4,1 -1,9 5,1 
a.g.v. (budget-
)maatregelen   -1,2 -0,8 -1,2 -1,0 -1,1 -1,2 -1,0 -1,1 0,0 -1,2 0,0 
        eigen betalingen   -0,3 4,0 4,1 0,9 -0,3 0,7 4,1 0,8 4,2 0,1 4,5 
        aanpassing 
basispakket   -0,3 0,0 4,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,7 
        overig   -0,2 -0,4 0,8 -0,1 0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 0,0 
                          
Eigen betalingen (euro 
p.p., a) 270 0 -260 -260 -60 10 -50 -260 -50 -260 -20 -270 
                          
Langdurige zorg 
(Wlz)                         
Collectieve uitgaven 
(netto)  20,6 1,8 0,2 2,0 0,3 0,3 0,4 1,8 0,5 1,6 0,3 0,0 
a.g.v. (budget-
)maatregelen    -0,1 0,4 -0,1 -0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,0 0,5 0,0 
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  Basis VVD PvdA SP CDA D66 CU GL SGP DENK VNL VP 
        eigen betalingen    0,2 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
        overig    1,7 -0,2 2,4 0,4 -0,1 -0,1 1,6 0,3 1,6 -0,2 0,0 
                          
Overig (o.a. 
Wmo/jeugd) 9,1 0,0 0,2 1,2 0,5 0,2 0,3 0,0 0,2 0,5 0,0 0,4 
                          
Collectieve uitgaven 
(netto) 76,2 -0,2 3,2 11,0 0,5 -0,6 0,0 4,7 0,2 6,3 -1,6 5,5 
                          

Vier partijen wijzigen de eigen betalingen in de langdurige zorg. De VVD en D66 verlagen 

de eigen betalingen door de vermogensinkomensbijtelling af te schaffen. De SP en 

GroenLinks verhogen daarentegen de eigen betalingen in de langdurige zorg. De SP doet dat 

door het vermogen van de eigen woning mee te tellen in de vermogensinkomensbijtelling, 

terwijl GroenLinks ervoor kiest het box 3 vermogen volledig mee te tellen in de 

vermogensinkomensbijtelling.  

Bij de overige zorg is de SP de enige partij die een knelpuntenfonds voor gemeenten invoert. 

Dit knelpuntenfonds compenseert gemeenten, indien nodig, bij het uitvoeren van uniforme, 

landelijke regels rondom de indicatiestelling en inkoop van maatschappelijke ondersteuning 

en jeugdzorg.  

Met betrekking tot de Wmo/jeugd zijn er tussen partijen beperkte verschillen. Zo kiezen de 

PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en de Vrijzinnige Partij in verschillende mate voor 

een verhoging van de Rijksbijdrage. 

Tot slot richten twee partijen een gezamenlijk door gemeenten en verzekeraars te beheren 

preventiefonds op. In volgorde van de omvang van de intensivering (hoog naar laag) gaat het 

om DENK en ChristenUnie. 

 

 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/
http://www.masterclassnieuwezorg.nl/
http://masterclassnieuwezorg.nl/

	Zorg

