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De regering wil dat aan het eind van deze kabinetsperiode in 
Nederland F 1,5 miljard per jaar ‘minder meer’ wordt uitgegeven 
op grond van het ‘basispakket’ van de zorgverzekeringswet. 
Dit om de zorguitgaven op de lange duur verantwoord te doen 
groeien. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) heeft het veld opgeroepen vanuit de eigen expertise met 
ideeën te komen.

De Federatie van Nederlandse Universitair medische centra 
(NFU) ziet het als haar publieke en academische taak om te 
helpen de Nederlandse gezondheidszorg goed en toegankelijk, 
en daarom óók duurzaam betaalbaar te houden. Academische 
ziekenhuizen moeten bijdragen aan doelmatige zorg die altijd is 
gericht op meer gezondheid en levenskwaliteit voor patiënten.
De NFU heeft een ‘Denktank’ bijeen gebracht van deskundigen 
op het gebied van kwaliteit, effectiviteit en betaalbaarheid 
van zorg. Zij bundelen expertise uit alle acht Nederlandse 
universitaire medische centra. De Denktank denkt na over hoe 
groei van de zorg duurzaam kan worden beheerst met behoud 
van kwaliteit en toegankelijkheid.

Dit advies bevat een visie op hoofdlijnen en enkele ideeën voor 
maatregelen op korte termijn. Sommige ideeën zijn nieuw, 
andere steunen elders al bestaande of geopperde plannen of 
initiatieven. De visie zal leidend zijn wanneer de NFU later dit 
jaar zich nog meer in detail over voorstellen zal buigen.

Verantwoording
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De Denktank stond onder voorzitterschap van 
drs. Cathy C. van Beek MCM, lid van de Raad van Bestuur 
van het UMC St. Radboud in Nijmegen, en had de 
volgende leden:
- Prof.dr. P.J.M. Bakker, hoogleraar Procesinrichting en 

Procesinnovatie in de zorg, AMC, 
- Prof.dr. E. Buskens, hoogleraar Medical Technology 

Assessment, UMCG,
- Dr. J.F.B.M. Fiolet, Directeur RVE transmurale zorg, MUMC+, 
- Prof.dr. J. Kievit, hoogleraar Kwaliteit van Zorg, LUMC; 

lid Advies Commissie Pakket CvZ, 
- Prof.dr. M. Kramer, hoogleraar Algemene Inwendige 

Geneeskunde, VUmc
- Prof.dr. J.P. Mackenbach, hoogleraar Maatschappelijke 

Gezondheidszorg, Erasmus MC,
- Prof.dr. K.G.M. Moons, hoogleraar Klinische Epidemiologie, 

UMC Utrecht,
- Prof.dr. G.P. Westert, hoogleraar Gezondheidszorg-

onderzoek, UMC St Radboud.

Als extern adviseurs van de Denktank traden op:
- Dr. A. Boer, Lid Raad van Bestuur, Voorzitter Advies-

commissie Pakket, College voor Zorgverzekeringen (CvZ)
- Drs. P. de Bruijne, Voorzitter Cliëntenraad Academische 

Ziekenhuizen (CRAZ)

Ondersteuning: drs. J.W. Deggens (NFU) en drs. P.J. Vermij 
(Bird’s Eye Communications).
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Samenvatting

De collectieve zorguitgaven in Nederland 
groeien sneller dan verantwoord, in de 
langdurige zorg en in de curatieve zorg. 
Als het huidige groeitempo doorzet, zou 
een modaal Nederlands gezin in 2040 
bijna de helft van zijn inkomen uitgeven 
aan zorggerelateerde belastingen en 
collectieve zorgpremies - het dubbele 
van vandaag.
In werkelijkheid zal de wal het schip 
eerder keren, bijvoorbeeld doordat 
Nederland stuit op grenzen aan de 
solidariteit tussen zieken en gezonden, 
jongeren en ouderen, armen en rijken. 
Goede gezondheidszorg, doelmatig en 
toegankelijk voor wie het nodig heeft, 
staat op het spel.
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Een Denktank van de Nederlandse Federatie van Universitaire 
medische centra (NFU) ziet de oorzaak van de snel groeiende 
uitgaven in de curatieve zorg in een samenspel van factoren, 
waaronder een stelsel dat groei van zorgaanbod beloont en 
doelmatigheid en terughoudendheid afstraft. Dat heeft een 
curatieve gezondheidszorg opgeleverd die internationaal gezien 
goed en toegankelijk is. Maar toegang tot steeds meer zorg-
verrichtingen geeft voor patiënten lang niet altijd meer 
gezondheid of meer levenskwaliteit.
Volgens de Denktank zou een deel van de vandaag geleverde en 
vergoede zorg binnen het ‘basispakket’ wetenschappelijke 
toetsing op medische noodzakelijkheid en (kosten)effectiviteit 
niet doorstaan. Daarnaast is sommige zorg onnodig duur of ten 
diepste niet in het belang van de patiënt. Een robuust systeem 
om deze ‘overproductie’ wetenschappelijk te identifi ceren en te 
beteugelen ontbreekt echter.

De Denktank schetst twee hoofdlijnen waarlangs overproductie 
duurzaam kan worden teruggedrongen en voorkomen:
1 Toets nieuwe én bestaande zorg in het basispakket 

systematischer en robuuster door middel van grondig 
wetenschappelijk onderzoek, en pas wetenschappelijke 
inzichten over medische noodzakelijkheid, (kosten)

effectiviteit en passendheid met kracht toe in pakketbeleid, 
medische richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en medisch 
onderwijs.

2 Laat prikkels binnen het zorgverzekeringsstelsel aansluiten 
bij de kerntaak: het leveren van gezondheidswaarde aan 
patiënten die de kosten daarvan zelf niet kunnen dragen.

Op korte termijn ziet de Denktank drie lijnen om uitgaven 
binnen het basispakket te matigen:
1 Geef patiënten meer steun bij het nemen van passende 

zorgbeslissingen;
2 Introduceer zorgremmende prikkels die bevorderen dat zorg 

alleen daar wordt verleend waar hij de meeste gezondheids-
winst en kwaliteit oplevert, bijvoorbeeld door verdergaande 
concentratie van hoogcomplexe ingrepen;

3 Versterk het ‘verzekeringselement’ van het basispakket door 
patiënten weer meer eigen individuele verantwoordelijkheid 
te geven voor kleine zorguitgaven.
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Nederland scoort wereldwijd goed waar het gaat om kwaliteit 
van en toegang tot de gezondheidszorg. Voor die goede zorg 
betalen Nederlanders echter ook een hoge prijs. Gerelateerd 
aan het nationaal inkomen geven burgers en overheid in 
Nederland samen veel uit aan zorg - alleen in de Verenigde 
Staten wordt meer uitgegeven. Kijken we alleen naar collectieve 
uitgaven, betaald via verplichte premies en belastingen, dan 
ligt Nederland wereldwijd op kop. Zorgelijk voor de toekomst is 
dat de uitgaven in Nederland bovendien harder groeien dan 
bijna waar ook ter wereld 1.
In wielertermen gesproken: als we zouden racen om de hoogste 
collectieve zorgkosten, dan rijden we niet alleen vooraan in de 
kopgroep, we zijn ook aan het demarreren.
Deze trend is onhoudbaar, zeker op de lange termijn. In het 
huidige groeitempo zou een modaal Nederlands gezin in 2040 
bijna de helft van zijn inkomen uitgeven aan zorggerelateerde 
belastingen en collectieve zorgpremies - het dubbele van 
vandaag 2. Maar in werkelijkheid keert de wal het schip al veel 

1  OECD (2012)z
2  Taskforce Beheersing Zorguitgaven (2012)

eerder, want de samenleving kan een dergelijke stijging niet 
verdragen. Nederland stuit op grenzen aan de solidariteit 
tussen zieken en gezonden, jongeren en ouderen, armen en 
rijken 3.
Het principe van goede gezondheidszorg toegankelijk voor 
iedereen die het nodig heeft, kraakt in zijn voegen, en zal dat 
binnen de huidige trends nog veel heviger gaan doen.

3  CPB (2013a)

1.  De aanleiding:
hoge en snel groeiende collectieve zorgkosten
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Nederland dankt zijn hoge en snel groeiende collectieve 
zorgkosten aan een aanzienlijke toename van de hoeveelheid 
zorg die door aanbieders wordt geleverd. Gecorrigeerd voor 
infl atie groeiden de zorguitgaven tussen 2001 en 2010 
gemiddeld 4,4 procent per jaar, sneller dan de inkomens van 
Nederlanders en sneller ook dan op grond van de bevolkings-
samenstelling viel te verwachten 4.
Rond de zorg wordt weliswaar vaak gesproken over 
‘bezuinigingen’, maar in feite werd in ons land nog nooit zoveel 
gezondheidszorg ‘geproduceerd’ en afgenomen als vandaag.
De groei zit vooral in ‘langdurige zorg’ die wordt betaald uit de 
AWBZ: meer, betere of anders betaalde verplegingszorg voor 
chronisch gehandicapten en hoogbejaarden.
In de curatieve gezondheidszorg -diagnose, behandeling en 
controle, collectief verzekerd op grond van de Zorgver-
zekeringswet (ZVW)- geeft Nederland minder uit dan sommige 
landen om ons heen. Nederlanders gebruiken bijvoorbeeld 
minder geneesmiddelen, en ziekenhuizen hebben minder 
bedden, voeren minder operaties uit en maken minder 

4  CPB (2011)

diagnostische scans. Toch neemt ook in de curatieve zorg het 
volume snel toe.
In het afgelopen decennium gaven Nederlanders elk jaar 
gemiddeld 4,25% meer uit aan curatieve zorg dan het jaar 
ervoor - meer dan de 1% groei die mocht worden verwacht door 
de vergrijzing 5. Anders gezegd: in tien jaar nam de hoeveelheid 
geleverde curatieve zorg met 50% toe, terwijl we maar 10% 
zieker werden.
Binnen de curatieve zorg is medisch-specialistische zorg, zeg 
maar ziekenhuiszorg, naast bijvoorbeeld farmaceutische zorg 
en huisartszorg, verreweg de grootste uitgavenpost. Het is 
tegelijk ook de belangrijkste groeier. In 2001 gaven Neder-
landers samen nog 12,6 miljard euro uit aan ziekenhuiszorg; 
in 2010 was dat opgelopen tot 22,4 miljard euro 6. 
Wil de totale gezondheidszorg in Nederland betaalbaar blijven, 
dan zal ook de groei in het volume van de curatieve zorg moeten 
worden afgeremd.

5  O.a. RIVM (2010), CPB (2013b)
6  CBS (2011)

2.  De oorzaak:
snelle groei van geleverde zorg
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De snelle groei in curatieve zorguitgaven valt niet toevallig 
samen met een periode dat het zorgstelsel grondig op de schop 
ging. In 2000 introduceerde de overheid een systeem van 
‘boter-bij-de-vis’, waarin meer verrichtingen leidden tot hogere 
budgetten. Zes jaar later volgden aanpassingen die vertrouw-
den op concurrentie tussen marktpartijen om de kosten te 
beheersen.
Samen helpen de stelselaanpassingen lange wachtlijsten voor 
patiënten te voorkomen en de prijs per medische verrichting 
te drukken. Ze geven echter geen algehele kostenmatiging 
doordat het áántal verrichtingen tegelijk snel groeit. Eén dotter-
behandeling is nu goedkoper dan voorheen, maar omdat veel 
meer patiënten worden gedotterd, nemen desondanks de totale 
kosten toe.
Het wettelijke recht op zorg, gecombineerd met een internatio-
naal gezien genereus collectief basispakket en snelle techno-
logische ontwikkelingen op velerlei gebied, zet aan tot het 
leveren van méér verrichtingen en bestraft matiging, terug-
houdendheid en streven naar doelmatigheid.
Méér medische verrichtingen leveren echter niet altijd ‘gezond-
heidswaarde’ op voor patiënten in de vorm van meer gezonde 

levensjaren en/of meer kwaliteit van leven. De Denktank schat 
dat tien tot zelfs twintig procent van de huidige uitgaven aan 
ziekenhuiszorg patiënten feitelijk niet zulke waarde aan 
patiënten biedt. De geleverde zorg (diagnostiek, interventie, 
nacontrole) is bijvoorbeeld:
- niet effectief (bijvoorbeeld omdat in gecontroleerd onderzoek 

geen gezondheidswinst of winst in kwaliteit van leven wordt 
aangetoond). Voorbeelden zijn het verwijderen van de 
keelamandelen bij kinderen en de verwijdering van de 
galblaas bij galsteenklachten, ingrepen die in Nederland 
meer worden gedaan dan in andere landen;

- niet passend (bijvoorbeeld omdat de diagnose van een patiënt 
een bepaalde behandeling eigenlijk niet rechtvaardigt, of 
omdat de patiënt, als hij of zij had kunnen meebeslissen op 
basis van alle voor- en nadelen zoals bijwerkingen, van een 
medische verrichting had afgezien); en/of

- onnodig duur (bijvoorbeeld omdat door ineffi ciëntie en 
intransparantie te hoge tarieven worden berekend of omdat 
een verrichting zonder noodzaak plaats vindt in een 
ziekenhuis en niet bij de huisarts).

Het bestrijden en voorkomen van overbehandeling of ongepast 

3.  De analyse:
groei wordt beloond, matiging en doelmatigheid bestraft 
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gebruik kan volgens de Denktank een grote bijdrage leveren 
aan het duurzaam betaalbaar houden van de curatieve 
gezondheidszorg.

Voor overproductie of ongepast gebruik in de curatieve zorg is 
niet één actor aan te wijzen; alle partijen in de zorg, en hun 
onderlinge relaties, dragen eraan bij.
- De overheid richtte een stelsel in dat capaciteitsgroei en 

toenemende productie beloont en terughoudendheid en 
capaciteitsreductie afstraft. Ze zette een wachter voor de 
poort van het verplicht verzekerde basispakket in de vorm 
van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ), maar geeft die 
wachter geen instrumentarium wanneer hij de deur op een 
kier wil houden. Ze laat onbewezen zorg toe tot het basis-
pakket zonder voldoende scherpe voorwaarden te stellen. Ze 
schrijft collectieve fi nanciering voor van zorg ter waarde van 
tientallen miljarden euro’s, maar investeert verhoudings-
gewijs en absoluut weinig in onderzoek om de (kosten)
effectiviteit van die zorg wetenschappelijk te toetsen.

- Ziekenhuizen en zelfstandig specialisten volgen de wetten 
van het marktstelsel door groei te ambiëren en capaciteit met 

zorgverrichtingen te benutten. Ze hebben weinig prikkels om 
terughoudend te zijn of patiënten te stimuleren tot zulke 
terughoudendheid. Er is vaak onvoldoende transparantie 
over de reële kostprijs van en kostendeclaraties voor 
medische zorg. Afbouwen van zorg wordt afgehouden en 
bemoeilijkt door bedrijfseconomische overwegingen.

- Patiënten hebben vaak te hoge verwachtingen van 
diagnostiek en interventies, mee onder invloed van media, 
en hebben geen zicht op de materiële en immateriële kosten 
(zoals gezondheidsrisico’s) die zorg met zich mee brengt. 
De ‘basisverzekering’ werkt niet als verzekering tegen 
onverwacht hoge kosten maar als mechanisme waarlangs de 
gemeenschap betaalt voor veel dat met ‘gezondheid’ te 
maken heeft. Vergeleken met elders dragen Nederlandse 
burgers weinig individueel bij, en matiging van zorggebruik 
wordt daardoor weinig beloond.

- Verzekeraars maken weinig gebruik van medisch-
specialistische expertise, en informatie over de door hen 
vergoede zorg is niet transparant voor de buitenwereld. 
Hun rol is erop gericht elkaar te beconcurreren, niet op het 
betaalbaar houden van de gezondheidszorg als geheel.
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Er is niet één wondermiddel dat overproductie in de curatieve 
zorg kan laten verdwijnen. De gezondheidszorg is een complex 
systeem met vele communicerende vaten. Binnen het huidige 
stelsel leidt inperking van het ene aanbod gemakkelijk tot 
uitbreiding van het andere.
Hierna geeft de Denktank de globale richtingen aan: minder 
prikkels voor overproductie, meer prikkels voor ‘gezonde’ 
terughoudendheid, doelmatiger zorg en pakketbeheer door 
robuuste wetenschappelijke toetsing van de werkelijke 
opbrengst op de lange termijn voor patiënten, en toepassing 
van de uitkomsten van die toetsing.

Overheid

(Stelsel)
1 Hervorm het stelsel zodat zorgaanbieders minder worden 

beloond voor groei van hun aanbod en meer voor het leveren 
van gezondheidswaarde voor de patiënt.

2 Introduceer remmende prikkels voor onnodige zorg. 

(Pakketbeheer)
3 Bouw het huidige middel van ‘Voorwaardelijke toelating tot 

het basispakket’ om tot een afzonderlijk, publiek/privaat 
gefi nancierd ‘Voorportaal’ voor nieuwe methoden, 
technieken en interventies. Vergoed kosten in dit voorportaal 
niet uit het basispakket, en vergoed alleen zorg die is 
geleverd aan patiënten wier behandeling bruikbare onder-
zoeksgegevens oplevert. Introduceer in het voorportaal een 
versnelde procedure voor zorg die alleen in een breder 
indicatiegebied wordt toegepast en voor innovaties waarover 
een hoge mate van consensus lijkt te bestaan.

4 Versterk de wetenschappelijk autoriteit van het CvZ o.a. 
via de inbreng van hoogwaardige, onomstreden weten-

4.  De visie: 
a. Oplossingsrichtingen voor de lange termijn
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schappelijke expertise in adviescommissies over medische 
noodzakelijkheid en (kosten)effectiviteit van zorg. 
Versterk de focus van CvZ op niet-farmaceutische zorg zoals 
diagnostiek, devices, chirurgische ingrepen, screenings- 
en controleprogramma’s etc., naar o.a. Brits (NICE) en 
Australisch (MSAC) model.

5 Versterk de rol van het voorportaal door aan niet-
farmaceutische producten, zoals diagnostiek en devices, 
vergelijkbare eisen van medische noodzakelijkheid en 
(kosten)effectiviteit te stellen als aan farmaceutische 
producten. Stel producenten in staat het noodzakelijke 
onderzoek te (co)fi nancieren.

6 Veel bestaande medische zorg mist een basis in evidence. 
Geef het basispakket daarom naast het ‘voorportaal’ een 
vergelijkbaar ‘achterportaal’: een wetenschappelijk robuuste 
procedure waarin bestaande verrichtingen gedurende 
beperkte tijd getoetst worden op medische noodzakelijkheid 
en (kosten)effectiviteit, met als mogelijke uitkomsten 
o.a. verwijdering uit het pakket of beperking tot 
indicatiegebied of zorgaanbieders. Houd een scherp oog 
voor de gezondheidswinst voor patiënten op de lange 
termijn, maar staak de vergoeding tenzij de vereiste 
onderbouwing is geleverd.

7 Betrek Nederlandse én internationale wetenschappers (van 
bijvoorbeeld het Cochrane Centre) bij de nieuwe periodieke 
screening van het basispakket door CvZ en beroeps-
organisaties zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap 
en de Orde van Medisch Specialisten. Steun het overbrengen 
van twijfelachtige interventies naar het ‘achterportaal’ voor 
wetenschappelijke evaluatie. Vraag om het systematisch 
betrekken van patiëntervaringen in zulke reviews, want 
patiënten hebben eigen vensters op de toegevoegde waarde 
van gezondheidszorg.

8 Garandeer publieke fi nanciering voor evaluatie van 
bestaande zorg, bijvoorbeeld door bestaande fi nanciering 
deels voor dit doel te oormerken. Umc’s zullen zulke 
inspanningen matchen en bewerkstelligen dat uitkomsten 
worden verwerkt in richtlijnen en toegepast in (kwaliteits)
beleid en medische opleidingen.

9 Ondersteun een door CvZ gevoerd maatschappelijke debat 
over grenzen die aan de kosteneffectiviteit van collectief 
betaalde zorg kunnen en moeten worden gesteld. In de 
komende jaren zal onvermijdelijk worden dat het beschik-
bare budget voor gezondheidszorg eerlijk wordt verdeeld op 
grond van heldere criteria, omdat veel zeer dure middelen en 
technieken, toegesneden op kleine subgroepen patiënten, 
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de markt zullen bereiken. Umc’s zullen nadrukkelijk een rol 
spelen in dit debat.

10 Versterk kwaliteit en kosteneffectiviteit door meer dan nu de 
Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WMBV) te gebruiken 
om dure voorzieningen en kostbare infrastructuur te 
concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen.

Ziekenhuizen en medisch specialisten

11 Verminder ongewenste groeiprikkels door medisch 
specialisten in loondienst te nemen.

12 Maak bedrijfsvoering en kostendeclaraties effi ciënt en 
transparant en waarborg dat zorgverrichtingen buiten het 
basispakket niet worden gedeclareerd op andere indicaties.

13 Help mee de versnipperde en intransparante zorgregistratie 
in Nederland te bestrijden door middel van een zorgdoor-
kruisend stelsel van eenduidige, patiëntgerichte zorg-
registratie volgens internationale standaarden. Maak deze 
informatie ook bruikbaar voor fi nancieel management, voor 
kwaliteitsmonitoring en wetenschappelijk onderzoek 7.

14 Investeer en participeer in gecontroleerd, patiëntgebonden 

7  Zie ook ‘Registratie aan de bron’, NFU, juni 2013.

onderzoek van bestaande zorg en in onafhankelijke, 
wetenschappelijk hoogwaardige adviescommissies.

15 Pas wetenschappelijke inzichten over (kosten)ineffectieve, 
niet passende of onnodig dure zorg dwingender toe in 
richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en in onderwijs aan 
nieuwe generaties artsen en specialisten. Te vaak handelen 
artsen nu nog op basis van trial and error, en passen zij 
elders ontwikkelde of geëvalueerde kennis niet toe op de 
eigen patiënten. Dat kan betekenen dat zij hun patiënten 
schade doen.

16 Help patiënten te delen in zware zorgbeslissingen, 
bijvoorbeeld door ze te ondersteunen in het vinden van 
onafhankelijke informatie (inclusief second opinions) en 
counseling over voor- en nadelen van zorginterventies. 
Versterk de rol van second opinions in het bijzonder bij zeer 
dure of nog niet uitgekristalliseerde interventies.

17 Geef in academisch medisch onderzoek ook prioriteit aan de 
ontwikkeling van kosteneffectieve oplossingen voor grote 
patiëntengroepen, naast (dure) oplossingen voor kleine 
patiëntengroepen.

18 Werk samen met CvZ en andere zorgpartijen in de regio aan 
meer geïntegreerde benaderingen van ziekten, zoals kanker, 
geestesziekten en zeldzame ziekten. Integreer preventie, 
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diagnostiek, behandeling, nazorg, onderzoek, kwaliteits-
bewaking, organisatie en ketenzorg, fi nanciering en 
deskundigheids ontwikkeling.

19 Versterk kwaliteit en kosteneffectiviteit door middel van 
verder gaande concentratie van specifi eke complexe, 
multidisciplinaire en dure zorg in een beperkt aantal 
ziekenhuizen.

Patiënten, media

20 Wees in het gesprek met zorgaanbieders kritisch op de 
balans tussen voor- en nadelen van nieuwe en bestaande 
zorginterventies. Gezondheidszorg is altijd omgeven met 
risico’s en onzekerheid, en elke interventie heeft een ‘prijs’. 
Meer zorg betekent lang niet altijd: meer gezondheid of 
meer levenskwaliteit.

Verzekeraars

21 Verhoog het kosteninzicht van patiënten door hen na afl oop 
van diagnostiek en behandelingen begrijpelijke afrekeningen 
of afschriften te sturen, ook wanneer de zorg ‘in natura’ is 
verkregen.

22 Tref samen met overheid en ziekenhuizen fi nanciële 
overgangsvoorzieningen die het mogelijk maken om daar 
waar dat gewenst is zorgcapaciteit te reduceren.

23 Verzekeraars beschikken over een schat aan kennis over 
zorggebruik en zorgloopbanen van patiënten. Maak deze 
kennis laagdrempeliger beschikbaar voor wetenschappelijk 
onderzoek naar (over)productie in de zorg. 

24 Reageer op signalen van onterecht of verkeerd gedeclareerde 
zorg, maar help voorkomen dat wetenschappelijke toetsing 
van zorgverrichtingen wordt gekenschetst als bestrijding van 
‘fraude’.
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Stelselaanpassingen en wetenschappelijke toetsing van nut en 
noodzaak van medische zorg vergen tijd. Adviezen zoals die 
hierboven zullen de groei van de zorguitgaven verminderen 
maar wellicht niet binnen de termijn van de huidige kabinets-
periode.
De Denktank oppert in het verlengde van bovenstaande visie 
daarom enkele ideeën om verdere uitgavengroei al op korte 
termijn te beperken. De Denktank kan de gevolgen van deze 
maatregelen niet nauwkeurig berekenen, maar vermoedt dat de 
effecten substantieel zullen zijn.

Steun patiënten in het voorkomen van 
overproductie

1 Patiënten hebben als geen ander baat bij het verminderen 
van overproductie. Zij hebben alleen belang bij zorg die meer 
gezondheid en kwaliteit van leven biedt. Ondersteun hen bij 
het nemen van passende zorgbeslissingen. Erken bij zware 
indicaties het indringende gesprek tussen arts en patiënt als 
een cruciaal, en dus declarabel deel van de zorg. Stimuleer 
onafhankelijke counseling en het effi ciënter faciliteren van 
second opinions, en overweeg die laatste te beperken tot 
specialisten bij umc’s. Stimuleer de totstandkoming van 
gezaghebbende, onafhankelijke, begrijpelijke informatie 
over alle voor- en nadelen van uiteenlopende medische zorg 
(zoals beoogd in de campagne ‘Verstandig kiezen’). 
Stimuleer het kostenbewustzijn van patiënten door hen 
vooraf en achteraf begrijpelijk te informeren over de kosten 
(ook bij levering van ‘zorg in natura’), zoals recent o.a. 
bepleit door de Nederlandse Patiënten en Consumenten 
Federatie.

B. Beperking groei basispakket op korte termijn
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Geef patiënten meer eigen verantwoordelijk-
heid voor levering en afname van onnodig 
dure zorg

2 Gebruik het principe van eigen patiëntbijdragen (nu al 
gebruikt bij verzekeringen die zorg uitkeren ‘in natura’) 
voor zorg die wordt verleend door relatief dure aanbieders. 
Een patiënt die zich zonder medische spoed meldt bij de 
Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis in plaats van de 
huisarts, kan zelf het verschil bijbetalen. Het zelfde kan 
gelden voor patiënten die uit eigen keus ‘laagcomplexe zorg’ 
afnemen in een umc in plaats van een algemeen ziekenhuis, 
of die uit eigen keus nacontroles wensen in een ziekenhuis 
hoewel daarvoor volgens richtlijnen geen medische 
noodzaak bestaat.

Versterk de ‘verzekering’ in ‘zorgverzekering’

3 Geef burgers zelf weer verantwoordelijkheid over kleine, veel 
voorkomende zorguitgaven, zoals eenvoudige hulpmiddelen 
en geneesmiddelen die (ook) bij de drogist verkrijgbaar zijn. 
Houd daarbij wel rekening met ongewenste neveneffecten 
voor bijvoorbeeld chronisch zieken en de algemene 

volksgezondheid (zoals de bestrijding van infectieziekten). 
Communiceer helder dat voor gemiddelde gebruikers de 
kosten hierdoor vermoedelijk zullen dalen.

4 Geef burgers zelf weer fi nanciële verantwoordelijkheid voor 
zorg horend bij indicaties met een lage ziektelast. Houd 
daarbij wel rekening met ongewenste neveneffecten voor 
bijvoorbeeld chronisch zieken en mogelijke gevolgen van 
uitstel van zorg. Communiceer helder dat voor gemiddelde 
gebruikers de kosten hierdoor vermoedelijk zullen dalen.
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5.  Bronnen

Voor dit advies putte de Denktank 
uit vele wetenschappelijke en 
beleidspublicaties, zoals: 

22 NFU
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Beleidspublicaties
- Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ): Zinnige en 

duurzame zorg (2006)
- College voor Zorgverzekeringen (CvZ): Pakketbeheer in de 

praktijk (2006)
- Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ): Rechtvaardige 

en duurzame zorg (2007)
- Raad voor het Gezondheidsonderzoek (RGO): Gezond 

zorgonderzoek. De toekomst van het 
gezondheidszorgonderzoek in Nederland. (2008)

- College voor Zorgverzekeringen (CvZ): Pakketbeheer in de 
praktijk 2 (2009)

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 
Volksgezondheid Toekomstverkenningen (2010)

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Gezondheid en zorg 
in cijfers (2011)

- Centraal Planbureau (CPB): Trends in gezondheid en zorg; 
Zorg blijft groeien; Financiering onder druk (2011)

- Taskforce Beheersing Zorguitgaven: Naar beter betaalbare 
zorg (2012)

- ZonMw: Verstandig kiezen: kostenbesparing door bepaalde 
interventies niet of minder te doen (2012)

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): 
Beleidsagenda 2013 (2012)

- Samenwerkende partijen in de zorg: De agenda voor de zorg 
(2012)

- Vektis: Zorgthermometer: Vooruitblik 2013 (2012)
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ): Gezonde 

Zorg; Brancherapport Algemene Ziekenhuizen (2012)
- Centraal Planbureau (CPB): De prijs van gelijke zorg. 

Solidariteit onder druk?; Zorg op maat heeft toekomst (2013a)
- Centraal Planbureau (CPB): Toekomst voor de zorg. 

Gezondheid loont; Tussen keuze en solidariteit (2013b)
- World Economic Form: Een visie op de Nederlandse zorg in 

2040; naar een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig 
zorgsysteem (2013)

Online bronnen
- Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD): Health Data. (www.oecd.org/health)
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 

Nationaal Kompas Volksgezondheid 
(www.nationaalkompas.nl)

- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Statline 
(statline.cbs.nl)
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