
Kwaliteit en 

kosten van zorg 
Ab Klink, 14 oktober 2016 



1) Interventies verzekeraars 

• Prijzen drukken 

• Capaciteit beperken (fusies, volumenormen) 

• Uitkomsten verbeteren  

• Gepaste, zinnige zorg 

 

2) Dilemma’s bij zorginkoop en oplossingsrichtingen 

 

3) Ook overheid is aan zet 

• Risicoverevening 

• Mededinging 

• Schotten 

• Ruimte geven (budgetpolissen/collectiviteiten) 
 

 

 

 
 

 

Opbouw 
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*Voorspelling op basis van concurrentie/markt concentratie 
modellen 

NZA verwacht bij 8 van 13 recente 

fusies prijsstijging van >5% (WTP)* 

Kosten per CV (integrale kosten) 

zouden kunnen dalen 

De zorgkosten per consumerend verzekerde 

(verzekerde in het zkh) zouden kunnen dalen als: 

• Ziekenhuis efficiënter gaat werken, 

bijvoorbeeld door: 

• Beter doorverwijzen/toename first time 

right  

• Voorkomen dubbele DOTs (opname 

/nazorg in perifeer ziekenhuis, 

behandeling/operatie in 

kernziekenhuis) -> door fusie van 2 

dots naar 1? 

 

 

 

Tariefstijging zeer waarschijnlijk na fusies; kosten per CV dalen mogelijk door efficiëntie 
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Samenwerken aan Zinnige Zorg 



 Kwaliteit en kosten van zorg  

Drijfveren om overbodige zorg te voorkomen 

• Welzijn van de patiënt: overdiagnostiek en overbehandeling kunnen de patiënt schaden 

• Solidariteit binnen ons systeem 

• Beheersing van stijgende zorgkosten 

 

Voorliggende dilemma’s 

• Transparantie in informatie: als bekostigende partij weten we niet op welk terrein we  

 kwaliteit kunnen winnen en kosten kunnen reduceren 

• Reputatie: consumenten vertrouwen niet per definitie de bekostigende partij bij contracteren op basis 

van kwaliteit 

• Versnippering: besparingen zijn vooral zichtbaar op papier. Het is eenvoudig om te investeren in 

primaire zorg, maar veel lastiger om besparingen te realiseren op de lange termijn 

• Pionierende zorgaanbieder ziet de omzet dalen 



Voorbeeld van het versnipperde business case dilemma 

De theoretische business case versus de versnipperde business case 
Voorbeeld van geldstromen 
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De business case in 

realiteit 

• Ziekenhuizen vullen 

leeggevallen 

capaciteit op in het 

grijze gebied van 

medicijnen 

De business case op papier 

• Inverteer in medicatie reviews 

en therapietrouw, en oogst 

een afname in 

ziekenhuisopnames 



Maar ziekenhuizen die investeren in kwaliteit worden geconfronteerd met 

omzetreductie 

‘Productie’ ziekenhuis 

‘’Kwaliteit’ ziekenhuis 



Van Zinnige Zorg naar Betaalbaarheid 

Leertuin ziekenhuis Early Adopters Achterblijvers 



• Verevening 

• Mededinging 

• Schotten 

• Ruimte geven (budgetpolissen/collectiviteiten) 
 

 

 

 
 

 

Overheid aan zet 




