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Kostenbewustzijn: de huisarts

- 33.312 GP’s uit 10 landen
- Weet u hoeveel uw 

diagnostiek en 
behandelingen kosten?

- Houdt u met kosten voor 
het systeem rekening als u 
een behandeling start?

Uitkomsten
1. Cost awareness (41.6%) is lower than cost consideration (45.7%)
2. Female GPs less awareness (OR 0.75) and less cost consideration (OR 

o.82
3. Older GPs more awareness (>65 OR 2.41), but less cost consideration 

(OR 0.64)
4. Practice size no effect (OR 1.00)
5. Single payer country GPs show less cost consideration (OR 0.58) 

(others: gatekeeper, and reimbursement no significant differences).



Praktijkvoorbeeld

• Mevrouw X, woont zelfstandig, studeert en is spastisch en slechthorend

• Huisarts, KNO (1x per 5 weken), KNO (UMC), audioloog, (UMC 2x), 
psycholoog (3x), revalidatiearts (periferie), revalidatiearts (UMC), longarts, 
orthopeed, gynaecoloog, tandarts, gnatholoog, dermatoloog, orthodontist

• Ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedie, manuele therapie, (medisch) 
pedicure, zwembegeleiding, haptonomie, schrijftolk (2x), diëtiste.

• Hoorapparaten, oor-stukjes, aangepaste schoenen, korset, hoog-laag bed, 
afstandsbesturing, alarmering, antidecubitus matras, rolstoel, vervoer 
regiotaxi, valys, gehandicapten parkeerkaart, OV begeleiderskaart, tolkuren, 
circa tien woningaanpassingen

• CIZ (Wlz), Zorgkantoor, SVB, Cak, DSW, UWV, Gemeente, Welzorg, AVG, 
Valys, Schoonenberg, Tolkcontact.nl, Fenestra, Care2all.   



Schaalvoordelen?
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Hoe ‘duur’ is onze zorg?
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Waarom is betaalbare zorg belangrijk?

• Zeer hoge baten, maar grotendeels non-monetair van aard

• Steeds meer kosten voor één extra hoeveelheid gezondheidswinst (Cutler, 
2006)

• Steeds meer solidariteitsoverdrachten (baten en kosten zijn scheef verdeeld)

• Door verplichte solidariteit is de facto sprake van een collectieve uitgave

• Groeit sneller dan BNP daardoor minder fiscal space

• Steeds nadrukkelijkere concurrentie met andere publieke uitgaven

• Substantieel deel uitgaven ‘niet productief’

• En heel veel maatschappelijke steun voor goede en solidaire zorg!



Doelmatigheid als preferente oplossing



Lichtpuntjes voor betaalbare zorg?
Tabel: Geraamde en gemiddelde nominale Zvw premies in de markt (€)

Over- en onderschrijdingen BKZ (mrd. €) Stijgende solvabiliteit (% totaal vermogen)

′06 ′07 ′08 ′09 ′10 ′11 ′12 ′13 ′14 ′15 ′16

Raming 851 879 1057 1074 1085 1211 1222 1273 1226 1211 1243

Werkelijk 771 848 1050 1059 1095 1199 1226 1213 1098 1158 1203

Verschil 78 31 7 15 -10 12 -4 60 125 53 40



Waarom is zorg de laatste jaren meer betaalbaar geworden?

Vertraging uitgavengroei sinds 2012
1. eigen risico curatieve zorg en decentralisatie compensatieregelingen
2. risicodragende verzekeraars 
3. hoofdlijnenakkoorden 
4. kortingen pgb’s, zzp’s en contracteerruimes
5. decentralisaties naar gemeenten 



Maar minder patiënten/cliënten en snelle groei investeringen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

polikliniek 405 400 403 408 384 393

(dag)opname 226 239 251 265 268 246

overig	

ziekenhuis

521 544 543 578 618 667

V&V	zzp	>	4 142 156 158 163 186 170

V&V	uren 143 148 151 180 184 178

VG	verblijf 170 181 181 189 195 194

VG	

dagbehandeling

589 561 529 529 523 502

Aantal patiënten en cliënten (1980 = 100)Stijgend kapitaalvolume 
ziekenhuizen (1980 = 100)



Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing? 

Kosten (extramurale) geneesmiddelen(Dag) opnamen per 1.000 inwoners



Zorginkoop: weinig verschuiving marktaandelen aanbieders

• Risicodragendheid, bandbreedteregeling
• Normatieve uitkeringen
• Omgekeerde contracteerplicht
• Verantwoording ingekochte kwaliteit



Boodschappen

• Gereguleerde competitie en betaalbare zorg kunnen samengaan (2012 -
2016)

• Voorzichtig met prikkels die betaalbaarheid enkel vertalen naar lagere 
volumes

• Meer technische doelmatigheid (minder verspilling) gaat boven eigen 
betalingen en pakketmaatregelen

• Doelmatigheid: sturen op best-practices

• Verbindingen tussen zorgtrends en budgettair beleid

• Budgettaire correcties blijven noodzakelijk (specifiek MBI)

• Niet teveel prikkels: intrinsieke motivatie professionals leidend



De politiek Beleidsarme raming Centraal Planbureau

Basisscenario: dubbel zo snelle groei dan economie ≈ 9 miljard



Verdringing van andere uitgavencategorieën komt
weer op stoom …



Partijprogramma’s: afruil cure en care (miljarden euro’s)



Beleidsopties om zorg betaalbaar te houden (systematic
review peer-reviewed literatuur sinds 1970)



Enkele gedachten nieuw Regeerakkoord?
• Bekostigen op kwaliteit 

Sectoroverstijgend & op uitkomsten (politieke component, neerwaarts risico, dure 
patiënten, electieve zorg, netwerkzorg)

• Regie
Orkestratie instituties en instrumentaria nodig voor ‘noodzakelijke’ hefboom –
Heyendaal manifest

• Budgettair
Specifiek Mbi met vrijwaringsoptie, lagere aanslag volumedeel in overschrijding

• (Proces) innovaties beter faciliteren

• Verbeteren zorg voor ‘duurste’ patiënten

• Ouderenzorg: extramuraal of intramuraal

• Winstoogmerk?



Dank voor uw aandacht


