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Team 2

We zijn inhoudelijk gedreven consultants die 
enthousiast worden van de complexe 

vraagstukken in gereguleerde markten, zoals de 
zorg
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Agenda – actualiteit met wat achtergrond
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Actuele thema’s in de zorg

• Houdbaarheid uitgaven aan zorg
in Nederland

• Uitkeren van dividend door
zorgaanbieders

• Kwaliteit van zorg

• The innovator’s prescription

• Schotten in de zorg

Maar eerst….

• Wat een rare markt…

• Met veel bemoeienis van de
overheid

De zorg een markt ?
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Zorg is een rare markt
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Bron: Johan Polder (RIVM) 6
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Veel stakeholders in de zorg – voorbeeld medisch 
specialistische zorg
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Houdbaarheid zorguitgaven
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Relatieve vergrijzing gaat de komende tien jaar snel
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22% 21%

59% 56%

14% 16%
4,5% 6,4%

2018 2028

Ontwikkeling leeftijdsopbouw Nederland 
(exclusief Kop van Noord-Holland)

[percentage van totaal]

80 jaar of ouder

65 t/m 79 jaar

20 t/m 64 jaar

0 t/m 19 jaar

13,0

8,7

2018 2028

Ontwikkeling verhouding werkenden t.o.v. 
ouderen in Nederland (exclusief Kop van 

Noord-Holland)
[aantal 20 t/m 64 jaar : aantal 80 jaar of 

ouder]
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Het aantal ouderen stijgt …. 

11

765

1.115

2018 2028

Ontwikkeling aantal 80+ers in Nederland 
(exclusief Kop van Noord-Holland)

[aantal x 1.000]

Het aantal ouderen stijgt …. het aantal werkenden per oudere 
daalt
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765

1.115

2018 2028

Ontwikkeling aantal 80+ers in Nederland 
(exclusief Kop van Noord-Holland)

[aantal x 1.000]

13,0

8,7

2018 2028

Ontwikkeling verhouding werkenden t.o.v. 
ouderen in Nederland (exclusief Kop van 

Noord-Holland)
[aantal 20 t/m 64 jaar : aantal 80 jaar of ouder]
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Veel bemoeienis van de 
overheid

13

Vanaf de jaren 80 wordt gediscussieerd over “marktwerking”
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Uitgaven aan geneeskundige en langdurige zorg [Eur, miljard]
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 215. Als een chirurg een patriciër met een serieuze verwonding heeft 
geopereerd met een bronzen lancet en de patriciër geneest of als hij met 
een bronzen lancet , een cataract bij een patriciër heeft verwijderd  en het 
oog heeft genezen, neemt hij tien zilveren shekels

 218. Als een chirurg een patriciër met een serieuze verwonding heeft 
geopereerd met een bronzen lancet en de dood van de patriciër heeft 
veroorzaakt, of als hij met een bronzen lancet  een cataract bij een 
patriciër heeft verwijderd  en het oog daardoor verloren is gegaan, 
worden zijn handen afgehakt

 216. Als het een plebejer betreft, neemt hij vijf zilveren shekels
 217. Als het een slaaf betreft, geeft de eigenaar van de slaaf twee zilveren 

shekels aan de chirurg

 219. Als een chirurg de slaaf van een plebejer met een serieuze 
verwonding heeft geopereerd met een bronzen lancet en zijn dood heeft 
veroorzaakt, vervangt hij de slaaf

Wikipedia, www.louvre.fr  en Encyclopedia Brittannica, lemma Codex Hammurabi 

Inmenging van de overheid is van alle tijden – Codex 
Hammurabi (ca. 1780 v. Chr.)

2,5; 1%

4,5; 1%

4,7; 1% 5,3; 
2%

6,2; 
2%

7,1; 2%

8,4; 2%
9,2; 3%

9,5; 3%

12,1; 3%

28,3; 8%

38,9; 11%

48,1; 14%

77,7; 22%

85,5; 25%

Rijksbegroting 2018 (in miljoenen euro’s)

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
Wonen en Rijksdienst
Overige posten
Economische Zaken
Infrastructuurfonds
Financiën
Infrastructuur en Milieu
Defensie
Buitenlandse Zaken
Veiligheid en Justitie
Gemeentefonds
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Nationale Schuld
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

https://www.rijksfinancien.nl/ 16

In 2018 is 25% van de totale begroting voor het Ministerie van 
VWS begroot

Ongeveer 7% 
hiervan 
genees-
middelen
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https://www.rijksfinancien.nl/ 17

61% van de begroting van VWS gaat naar curatieve zorg

0,7; 1% 0,8; 1%
1,1; 1%

5,3; 
6%

25,7; 30%

52,0; 61%

Rijksbegroting Ministerie van VWS 2018 (in miljoenen euro's)

Volksgezondheid

Overige posten

Zorgbreed beleid

Tegemoetkoming specifieke kosten

Langdurige zorg en ondersteuning

Curatieve zorg

CBS 18
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Rekenkamer 19

20

Van plan met vertrouwen naar de “realiteit”

Rijksbegroting

Zorg:
28/469 pagina’s 
114 punten

Zorg:
228 pagina’s 
104 punten
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21

CPB geeft raming voor ongewijzigd beleid

Het hoofdlijnenakkoord MSZ gaat uit van zeer lage groei

22

1,40%

0,80%

0,60%

0,30%

0%

2018 2019 2020 2021 2022

Jaarlijkse groei in onderhandelaarsakkoord medisch 
specialistische zorg (excl. indexatie lonen en prijzen) 

[procent]
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Hoofdlijnenakkoorden voor meerdere delen van de zorg

23

Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022
• Landelijke Huisartsenvereniging, 
• InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijns zorg), 

Patiëntenfederatie Nederland, 
• Zorgverzekeraars Nederland en de 
• minister voor Medische Zorg en Sport.

Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022
• GGZ Nederland (GGZ NL) 
• MIND Landelijk Platform (MIND) 
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 
• Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en 

Psychotherapeuten (LVVP) 
• Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 
• Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL) 
• Platform MEERGGZ 
• Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) 
• InEen, vereniging voor eerstelijnsorganisaties 
• Federatie Opvang (FO) 
• RIBW Alliantie 
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
• De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
• Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) 
• Patiëntenfederatie Nederland 
• Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) 
• Federatie Medisch Specialisten (FMS) 
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
• Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 
• De minister voor Medische Zorg en Sport (VWS) 

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019 t/m 2022
6 juni 2018
• ActiZ organisatie van zorgondernemers (ActiZ)
• Branchevereniging BTN (BTN)
• Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
• Minister van VWS (VWS)

24

Om de benodigde focus te richten op de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek zal gedurende de 
kabinetsperiode Rutte III de vrije keuze voor medisch specialisten om te werken in dienstverband of als vrij 
beroepsbeoefenaar gehandhaafd blijven en zullen medisch specialisten en gelijkgestelde beroepsbeoefenaren, te weten 
klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers (voor zover zij als zodanig werkzaamheden verrichten) buiten de 
werkingssfeer van de Wet Normering Topinkomens blijven. 

Een katalysator voor de gewenste transformatie is een gelijkgerichtheid van belangen van alle partijen in de zorg. Anders 
dan het voorop stellen van (financieel) eigenbelang, gaat het om het gezamenlijk nastreven van kwaliteit en doelmatigheid. 

Uitkomstinformatie 
l. Partijen onderschrijven de ambitie dat in 2022 voor ruim 50% van de ziektelast de uitkomsten van zorg die er voor de 
patiënt toe doen inzichtelijk zijn en deze te gebruiken zijn voor: 

i) Het bevorderen en ondersteunen van het lerend vermogen van zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en 
verzorgenden) en instellingen door benchmarking; 
ii) Het verstrekken van keuze-informatie voor patiënten ten behoeve van de keuze voor de spreekkamer (welke) en de 
keuze in de spreekkamer1; 
iii) Zorginkoop die aansluit bij de behoeften van de patiënt. 
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Inhoudelijke agenda hoofdlijnenakkoorden kan beter uit de 
verf komen

25

• Macroprestatiebedrag zorgverzekeraars

• Macrobeheersingsinstrument
⁃ Huisartsen
⁃ Multidisciplinaire zorg
⁃ Verpleging en verzorging
⁃ GRZ en ELV
⁃ Geneeskundige GGZ
⁃ Gehandicaptenzorg
⁃ Medisch Specialistische Zorg

Beheersmaatregelen VWS

26
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Uitkeren van dividend door 
zorgaanbieders

27

OECD, Health at a glance 2018 28

Nederland is uniek met alleen private non-profit aanbieders. 
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[aandeel van bedden]

 Publiek  Privaat non-profit  Privaat for profit

27

28



15

4/17/2019

29

Het marktrisico van ziekenhuizen is relatief laag vergeleken 
met andere industrieën

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Olie- en gasdistributie

Auto's en vrachtwagens
Informatiediensten

Kabel TV
Metalen en mijnbouw

Schoenen
Telecom apparatuur

Farmacie
Verzekeringen

Groene en duurzame energie
Computers, randapparatuur
Verpakkingen en containers

Elektriciteit- en gasnetten
Luchtvaart

Computer dienstverlening
Zorg IT

Entertainment
Adverteren

Vastgoedontwikkeling
Voedselverwerking

Ziekenhuizen
Drinkwater

Frisdrank
Tabak

Marktrisico 94 sectoren, Europa 2017 
(niet alle sectoren genoemd)

[gemiddelde equity bèta]

Ziekenhuizen

30

Aantal faillissementen in de zorg lager dan gemiddeld

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Verloop aantal faillissementen [aandeel van aantal 
ondernemingen]

Totaal NL

Zorg
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Kwaliteit van zorg

31

Hoe meer je doet, hoe beter het gaat

21 20 18 15 15 12 12 11 9 9 7 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 1 1

8 9
7

7 4

23

6
2 4 2 6

4 3 2 7
1 1 3 3

4 1 1

Geconcludeerd verband voor reviews per orgaan
[aantal positief (blauw) aantal geen verband (geel)]

Geen reviews die negatief 
verband concluderen

Cooperation and Competition panel NHS, “The impact of hospital treatment volumes on outcomes”,  Working Paper Vol. 1 No. 1, 2010. 
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Van veel normen mogen wij kennelijk niet weten of 
volumes gehaald worden

24

75

Volume publiek beschikbaar

Normen vastgesteld

Vastgestelde normen en normen waar volumes in 
openbare bronnen staan, 2015 [aantal behandelingen]

• >350 operaties voordat chirurg zelfstandig opereert

• 2500 operaties per jaar

• Kans op impotentie en incontinentie 60 tot 70% lager (dus 2.500)

33
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Verdeling van prestaties in de zorg

Verdeling van prestaties in de zorg
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Verdeling van prestaties in de zorg

Verdeling van prestaties in de zorg
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Verdeling van prestaties in de zorg

The innovator’s
prescription

40

39
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Voor echte verandering door innovatie zijn vier elementen 
nodig (volgens Christensen)

Bron: C. Christensen et al, ‘The innovator’s prescription:  A disruptive solution for health care’, 2009. Zie ook P. Corrigan, C. 
Mitchell, (Reform), ‘The hospital is dead, long live the hospital’, september 2011 en NVZ,’Contracteren van medisch specialistische 
netwerken’, oktober 2011

2. Lage kosten,
innovatieve 

bedrijfs-
modellen

3. Economisch
coherent 
raamwerk

1. Technologie
die versimpelt

Standaarden 
en regulering 

die verandering 
mogelijk maakt

Next level gezondheidszorg: 
hoe het beter en efficiënter kan

Congres Schotten in de zorg
30 oktober 2018

41
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Congres chronische zorg 30 oktober 2018 43

Chance@home

Er zijn vele mooie voorbeelden van ontschotting van 
zorg in Nederland

Congres chronische zorg 30 oktober 2018 44

• Casemanagement/coaching (wijkverpleegkundige met aandachtsgebied COPD)
• Structureel revalidatieprogramma na ontslag
• Inzet op juist medicijngebruik

• Bijna 64% van de deelnemers is niet opnieuw opgenomen na inclusie in de pilot

Pilot ‘Anders denken, betere zorg?’

43
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Door extrapolatie van 63 voorbeelden kan de groei van Zvw uitgaven 
beperkt worden met € 1,5 miljard (0,6% minder jaarlijkse groei) 

€ 10,5

€ 9,0

€ 3,1

€ 1,6

€ 1,5

Groei ZVW uitgaven komende 5 jaar

Herallocatie van zorgaanbieder

Herallocatie naar zorgaanbieder

Resterende groei komende 5 jaar

Verschil

Potentieel van substitutie van zorg in Nederland
(miljarden euro's)

Jaarlijkse
groei

3,7 %

4,3%

46

Dit is echter slechts een eerste inschatting van de potentie 
van ontschotting van zorg: werkelijke potentie veel groter

• Slechts 63 voorbeelden meegenomen, veel voorbeelden onbekend
bij ons

• Resultaten proeftuinen nog niet bekend

• Andere sectoren binnen ZVW
• Andere sectoren (sociaal domein)

• Mogelijk stimulans voor innovatie na ontschotting
• Technologische ontwikkelingen

45
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Er zijn drie soorten schotten

Financieel

• Uitgaven van
zorgaanbieders en
zorgverzekeraars zijn
opgedeeld

• 4 Hoofdlijnakkoorden

• 4 Separate modellen
risicoverevening

• 7 Macrobeheersings
instrumenten

Regulering

• Regulering en toezicht
georganiseerd naar soort
zorg

• Regulering en toezicht
georganiseerd naar soort
verzekering

• Specifieke
verantwoording van
zorgverzekeraars en
zorgaanbieders over
uitgegeven geld

Praktijk

• Oude regulering deels
vertaald in
organisatiestructuur

• Culturele barrières tussen
categorieën
zorgaanbieders

48

Er zijn schotten op vijf niveaus

Zorg
Sociale 

zekerheid en 
arbeidsmarkt

Onderwijs Overig

Wlz Wmo en 
jeugdzorg

Ziekenhuis 1e lijn GGZ Farma V&V Overig

Raad van 
Bestuur

Medisch 
specialistisch 

Bedrijf

Specialisten 
in loondienst

Tussen de zorg en overige 
economische activiteit 

Binnen de zorg

Tussen sectoren binnen 
ZVW zorg

Tussen zorgaanbieders

Binnen zorgaanbieders

Algemeen STZ UMC

Zvw

47
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Patiënten vinden het belangrijk dat er iets gedaan wordt om de 
samenwerkingen tussen zorgverleners te verbeteren

30

25

46

32

23

38

1

5 1

zorgconsumenten

zorgprofessionals

Essentieel Zeer belangrijk Belangrijk Niet zo belangrijk Helemaal niet belangrijk

Vraag: Hoe belangrijk vindt u het dat er iets wordt gedaan om de samenwerking tussen zorgverleners 
(huisartsen, specialisten, apothekers) te verbeteren?

50

Perspectief van inkoop verandert van inkoop per "lijn" 
naar inkoop voor patiëntenzorg

Van

Contracteren van instellingen per 
‘lijn’ voor zorgproducten

Betalen per zorgproduct

Direct afromen van 
effïciëntiewinst

Jaarlijkse afspraken en/of 
projectfinanciering

De facto ‘recht’ van 
zorgaanbieder op patiënten

Naar

Contracteren van consortia die een 
bepaalde aandoening behandelen

Betalen voor uitkomst van zorg

Zorgaanbieder gebruikt een deel van 
de efficiëntiewinst voor investeringen 
in de zorg en voor extra resultaat

Afspraken over de langere termijn

Recht van patiënten op goede, 
betaalbare en toegankelijke zorg

Transitieperiode

Bepaal verschuiving van per 
aandoening per lijn

Betalen voor zorgproduct als het 
efficiënt is om in de lijn te leveren

Bereid instellingen voor op transitie 
en geef ze de tijd

Afspraken die vast een prikkel geven 
voor volgende stap

Niet meer alles contracteren dat een 
zorgaanbieder levert

49
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SiRM – Strategies in 
Regulated Markets

51




