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'Het is net de Titanic  

Zorg: Overheid schuift problemen voor zich uit, vindt KPMG-expert  

KPMG-onderzoeker Anna van Poucke voorspelt dat goede gezondheidszorg voor alle 
Nederlanders in het huidige systeem niet te garanderen is. 'De overheid moet Israël als 
voorbeeld nemen.'  

De politiek kan niet langer wegkijken van de fundamentele problemen in het zorgstelsel, 
vindt partner, onderzoeker en leidinggevende Anna van Poucke van KPMG Health, dat 
jaarlijks de staat van de zorg beschrijft.  

Waarom komt goede zorg onder druk? 
"Omdat de toestroom naar de zorg steeds groter wordt. De naoorlogse generatie 
Nederlanders wordt oud en dat gaat gepaard met ziekten. Daarnaast is het moeilijker om 
goede artsen en goed verplegend personeel te krijgen. Door die druk op het stelsel is het 
onvermijdelijk dat de kosten stijgen, wat terugkomt in stijging van de zorgpremie of het 
eigen risico. Gebeurt dat niet, dan moet het basispakket worden ingeperkt. Dan wordt goede 
zorg minder toegankelijk." U vergelijkt de huidige ingrepen in het zorgstelsel met het 
verschuiven van meubels terwijl de Titanic op een ijsberg afstevent. 
"Er worden nog onvoldoende maatregelen genomen. We hebben twaalf jaar geleden 
besloten een vorm van marktwerking toe te laten, waarbij de zorgverzekeraars de rol kregen 
van regisseur. Maar dat leidt niet tot voldoende vernieuwing van het stelsel. Iedereen wijst 
een beetje naar elkaar, terwijl duidelijk is dat de huidige koers tot problemen leidt." 
Heeft u een voorbeeld van een maatregel die wel iets verandert? 
"Ziekenhuizen worden nu betaald voor het verrichten van medische ingrepen. Hoe meer 
ingrepen, hoe beter het financieel is voor ziekenhuizen. Als je de zorgkosten wilt beheersen, 
moet je voor minder medische ingrepen zorgen. Daar kan een ziekenhuis zich op richten, 
maar dan moet die doelstelling ook financieel worden beloond. Als een ziekenhuis zich nu 
richt op preventie, schiet het zichzelf in de voet."  

Heeft u nog een voorbeeld? 
"Het gebruik van ict kan veel effectiever. Israël heeft net als Nederland een zorgstelsel 
waarbij iedereen verplicht verzekerd is en waarbij goede zorg breed toegankelijk is. Maar 
ziekenhuizen en regionale zorgcentra werken daar veel beter samen om het aantal 
ziekenhuisopnamen terug te brengen en kosten te besparen. Door middel van het 
systematisch meten en monitoren van bijvoorbeeld bloeddruk of hartslag, thuis door de 
patiënt zelf, zijn opnamen beter te voorkomen. Denemarken slaagt daar ook beter in dan 
Nederland, door een leidende rol van de overheid."  
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Wie moet zich uw rapport aantrekken? 
"Politieke partijen zouden dat moeten doen. In verkiezingstijd is het centrale zorgthema 
altijd de eventuele verhoging van het eigen risico. Maar partijpolitieke thema's zouden bij 
zo'n groot onderwerp eigenlijk geen rol moeten spelen. Er zou een commissie van wijze 
mensen moeten komen met een goed plan voor een nieuw stelsel. Dat moet deze 
kabinetsperiode gebeuren, er is haast geboden."  

U bepleit ook meer samenwerking op regionaal niveau. Hoe zou dat er in Amsterdam 
uitzien? "Amsterdam-Noord kent een goed voorbeeld van samenwerking op regionaal 
niveau. Dat project heet de Krijtmolenalliantie. Het BovenIJ ziekenhuis werkt nauw samen 
met de huisartsen, de wijkverpleging en de welzijnsorganisaties, met betere zorg en minder 
kosten tot gevolg. Met meer steun van de gemeente en de zorgverzekeraars zou het project 
nog succesvoller zijn, maar de beloningsstructuur is daar niet volledig op aangepast."  

"Binnen Amsterdam zouden meer van die samenwerkingsverbanden kunnen komen. In het 
centrum kunnen wijkzorgcentra een rol voor laagcomplexe zorg vervullen, het gefuseerde 
OLVG is er dan voor hoogcomplexe zorg."  

"Maar zoals bij de parlementaire verkiezingen niet wordt gediscussieerd over een echte 
wijziging van het systeem, is regionale samenwerking in de zorg geen thema bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Terwijl juist in de regio veel mogelijk is." 
Jaarlijks zorgrapport  

Advieskantoor KPMG Health Nederland wordt door zorginstellingen en de overheid 
veelvuldig geraadpleegd. Circa tweehonderd medewerkers van KPMG hebben zich toegelegd 
op complexe vraagstukken in de zorg. Het is onderdeel van een van de grootste accountants 
en advieskantoren ter wereld. KPMG Health voert zelf onderzoek uit naar ziekenhuizen en 
(internationale) zorgstelsels. De jaarlijkse rapportage over 2018 verscheen deze week.  

 
 
 


