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Zorgexperts zijn verdeeld over de
toegevoegde waarde van hoofd-
lijnakkoorden in de zorg om de
kwaliteit te verbeteren en de kos-
tentebeteugelen.Datblijktuiteen
rondetafelgesprektussenvertegen-
woordigers uit de zorg en de vaste
Kamercommissie voorWelzijn en
Volksgezondheid.

Hetkabinetwilmetdesectoren
in de zorg nieuwe afsprakenma-
kenoverbeheersingvandekosten
als vervolg opdehoofdlijnakkoor-
dendiedoordetoenmaligeminis-
ter van Volksgezondheid, Edith
Schippers, werden afgesloten. De
doelstelling is €1,9mrd te bespa-
renenzodegroeivandekostenafte
toppenop€8mrdgedurendedeze
kabinetsperiode.

Hoogleraar gezondheidsecono-
mieWimGroottrektdeeffectiviteit
vanhoofdlijnakkoordenalsbespa-
ringsinstrumentintwijfel. ‘Deeer-
ste hoofdlijnakkoordenmoesten
een trendbreuk teweegbrengen in
de groei van de zorgkosten,maar
dietrendbreukwasal ingezetvoor-
dat zij van kracht werden’, aldus
Groot,hoogleraaraandeUniversi-
teitMaastricht.Dietrendbreukbe-
gon zich al in 2008 af te tekenen,
toendeloonkostenindesectoron-
derdrukkwamenalsgevolgvande
financiële crisis.

Ook gezondheidseconoom Jo-
hanVisservanadviesbureauEqua-
lis wijst op het effect van de finan-
ciële crisis. Uit interviews met
zorgbestuurders komtnaar voren
dat de kostendemping in de zorg
deels is toe te schrijven aan de af-
sprakendie zijn gemaakt over uit-
gavenplafonds, maar ook aan de
laagconjunctuur, zei hij. ‘Het is
daarom de vraag of bij hoogcon-
junctuur eenzelfde effect wordt
bereikt’, aldusVisser tegenoverde
Kamercommissie.

Groot hekelt de ‘inconsistentie’
van het kabinetsbeleid in de zorg.
De betaalbaarheid wordt de ko-
mende jaren een groot probleem,
voorspelthij.Omdit tegen tegaan
wilhetkabinet inzettenophetver-
plaatsenvanzorgininstellingenen
ziekenhuizen(dezogeheten‘twee-
de lijn’) naar de huisarts, wijkver-
plegingenandereeerstelijnszorg.
Die nadruk is misplaatst, stelt

Groot. ‘Er wordt vooral gesproken
over de curatieve zorg, maar de
curatieve zorg is helemaal niet zo
duurvergelekenmetdekostendie
gemaaktworden in de ons omrin-
gende landen.’ Zo is demedisch-
specialistische zorg inNederland
van hoge kwaliteit, maar valt het
land ‘buitende top tien’ inEuropa
watbetreft kosten.

Degrotekostenpostisdelangdu-
rigezorgvoorouderen,aldusGroot.
‘Langdurige zorg is inNederland
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Langdurige zorg voor ouderen is in Nederland veel duurder dan in omringende landen. FOTO:WERRYCRONE/HOLLANDSEHOOGTE

vier keer zoduur als inDuitsland.’
Maaropditvlakheefthetkabinetin
hetregeerakkoordjuistaangekon-
digd de eigen bijdragen in deWlz
(langdurigezorg)endeWmo(thuis-
zorg) te verlagen. Groot noemt de
voorgenomenmaatregelen ‘voor-
al een cadeautje voor zorggebrui-
kers met een hoog inkomen’ en
voorspelt dat die een aanzuigen-
de werking zullen hebben. ‘Er is
nauwelijks samenhang inbeleid.’
Meerdere sprekers tijdens het

rondetafeloverleg bepleitten een
integrale aanpak binnende zorg.
Sectorakkoordenkunnenmogelijk
bemoeilijkendatbudgettenoverge-
heveldwordenvanziekenhuisnaar
de eerste lijn, aldus Visser. De ver-
schillendedeelakkoordenmoeten
welopelkaaraansluiten,benadruk-
te voorzitter Ella Kalsbeek van de
LandelijkeHuisartsenVereniging.
Zorgaanbieders en -verzeke-

raars zijn voorstander vanhet vor-
men van regionale budgetten om
deschotten indezorgdeelsweg te
nemen. Op regionaal niveau kan
nauwer worden samengewerkt
en ontstaat ruimte voor innovatie.
Maar,waarschuwdedirecteurDian-
daVeldmanvandePatiëntenfede-
ratieNederland,goedeinitiatieven
inderegiozijnvaakafhankelijkvan
debevlogenheid,visieengoedewil
vanindividuelebestuurders. ‘Daar-
ommoeten er ook op landelijk ni-
veauhoofdlijnakkoordenkomen.’

WimGroot
‘Demaatregelen
zijneencadeau-
tjevoormensen
meteenhoog
inkomen’
JohanVisser
‘Kostendemping
isook toe te
schrijvenaande
laagconjunctuur’
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