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Deel 1. Het begrotingsbeleid 
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Uitgavenverdeling 2018 (miljoenennota 2018)
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Uitgaven andere sectoren relateren aan zorg
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Ontwikkeling naar uitgavencategorie (index, 2006 =100)
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Doelstellingen van begrotingsbeleid
Doelen

Beheersing van de overheidsfinancien

Macro-economische stabilisatie

Efficiënte allocatie

Politiek-bestuurlijk gevolg

Bestuurlijke rust

Keuzes maken

Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid
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Trendmatig begrotingsbeleid in één plaatje
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Basisprincipes trendmatig begrotingsbeleid
Eén plafond voor de totale uitgaven (uitgavenplafond):
- Rijksbegroting 
- Sociale Zaken
- Zorg

De lastenontwikkeling staat vast (inkomstenkader)
- Geen reactie bij inkomsten mee- of tegenvallers
- Inkomsten ademen mee met de conjunctuur: automatische 

stabilisatoren

Jaarlijks één hoofdbesluitvormingsmoment (voorjaar)
- Geeft rust
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De kern van het begrotingsbeleid
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Hoe komt de begroting tot stand?
1. Departementen dienen beleidsbrief in bij de minister van 

Financiën met beleidswensen en mee- en tegenvallers

2. Begrotingsbilateralen tussen vakminister en minister van 

Financiën

3. Besluitvorming in Ministerraad. Resultaat komt naar buiten op 

Prinsjesdag in Miljoenennota
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Deel 2. De zorguitgaven en het uitgavenplafond zorg 
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De zorguitgaven in 2018 verdeeld over domeinen
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Zorgverzekeringswet
; 47,9

W et langdurige 
zorg; 22,2

Gem eente 
(W MO/Jeugd); 1,6

Begroting; 3,2

Totale budget VWS is 75 mld.



Zorgverzekeringswet
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Wet langdurige zorg
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Hoeveel betaalt een volwassene per saldo aan 
zorg?
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Belangrijkste maatregelen in regeerakkoord
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2018 2019 2020 2021 Structureel

1. Hoofdlijnenakkoord -460 -1.190 -1.920 -1.920

2. Genees- en hulpmiddelen -61 -158 -305 -467

3. Verlaging eigen betalingen
-stabilisatie eigen risico
-abonnementstarief Wmo
-Verlaging bijdragen Wlz

159 475 588 723 717

4. Overige uitgaven
-Preventie
-Belonen van uitkomsten
-Etc.

183 349 413 343 281

(5. Kwaliteitskader) (577) (1.179) (1.767) (2.278) (2.066)



Ontwikkeling zorguitgaven na regeerakkoord
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Groei collectieve uitgaven (% per jaar) voor en na
regeerakkoord
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Determinanten van groei zorguitgaven
(obv regeerakkoord Rutte III)
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Groei (%) per jaar in 
2018-2021

1Autonome volumegroei 2,9%

1a waarvan demografie (o.a. vergrijzing) 1,3%

1b waarvan inkomensgroei (effect van hogere welvaart) 0,7%

1c waarvan overige groei (aangenomen wordt dat die gelijk is aan de onverklaarde 
groei in de afgelopen decennia)

0,9%

2Loon- en prijsontwikkeling 3,5%

3Beleid (inclusief regeerakkoord) 0,3%

4Totale nominale groei per jaar (1 t/m 3) 6,7%



Verschil tussen plafond zorg en zorguitgaven
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Deel 3. De zorguitgaven in de toekomst
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Regeerakkoord buigt langetermijn trend in de zorg niet om

3. De verdere toekom st22
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Betaalbaarheid staat onder druk (euro’s per volwassene)

1. De zorg in vogelvlucht23

-€ 1.000

€ 0

€ 1.000

€ 2.000

€ 3.000

€ 4.000

€ 5.000

€ 6.000

€ 7.000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018

Zorgtoes lag Belas tingen
Eigen bet alingen Premie AWBZ
Premie WLZ Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
Nominale Zvw  pr emie Totaal



Zorgkosten beheersbaar houden
• Doel: kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg, ook 

voor toekomstige generaties

• Helaas geen ‘quick fix’ of heilige graal
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Beheersing van de zorguitgaven op lange termijn

3. De verdere toekom st25
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Overzicht opties om zorguitgaven te beheersen
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Pakketmaatregelen
• Bepaalde zorg wordt dan niet meer vergoed

• Voordeel: heeft echt effect op volume en uitgaven in de zorg

• Nadeel: voor patiënten ingrijpend
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Patiënten meer laten betalen
• Bijvoorbeeld hoger eigen risico, of meer bijbetalingen bij 

behandelingen

• Voordeel: als patiënten een groter deel zelf betalen, gebruiken ze 
minder zorg en kost het de maatschappij als geheel minder

• Nadeel: vermindert solidariteit in de zorg, zorg wordt minder 
toegankelijk voor armere mensen
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Wat dan wel?
Hoe kunnen we de zorguitgaven beheersbaar houden…

…en tegelijkertijd de zorg toegankelijk en betaalbaar houden?
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Juiste zorg op de juiste plek?
• Voorkomen van (duurdere) zorg

• Het verplaatsen van zorg:

• Dichter bij mensen thuis
• Of juist meer geconcentreerd

• Vervangen van zorg door bijv. e-health

• Dit kan leiden tot minder zorg en lagere kosten

VRAAG: HOE KUNNEN JULLIE AAN DEZE BEWEGING BIJDRAGEN?

voettekst30



Samen beslissen met de patiënt?
• Arts en patiënt gaan vaker en diepgaander met elkaar in gesprek 

over de zin en onzin van een behandeling

• De patiënt kan beter alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen

• Dit kan leiden tot minder onnodige zorg of minder lang 
doorbehandelen, als dit niet in het belang van de patiënt is

VRAAG: WAT IS NODIG OM BETER SAMEN TE BESLISSEN?
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Vergroten kostenbewustzijn
• Van patiënten én zorgverleners

• Om verspilling en onnodig gebruik van dure zorg tegen te gaan
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Gepast gebruik
• Voor welke patiënt(groep) is een behandeling, of een medicijn, 

écht nodig

• De zorg blijft beschikbaar, maar alleen wanneer dit nuttig en 
nodig is
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Wat kunnen we gezamenlijk doen om de kosten 
beheersbaar te houden?
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