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Het Persoonsgebonden 

Budget: tussen medicijn en 

luchtl<asteel 

STUDENTEN CDA-KADERSCHOOL 

Met het persoonsgebonden budget (PGB) wordt de keuzevrijheid van zorgbe

hoevenden vergroot. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten immers 

meer rekening gaan houden met hun wensen. Het PGB past daarmee in het 

gewenste systeem van vraaggestuurde zorg. Het PGB kampt echter met een 

groot aantal kinderziektes die aangepakt moeten worden. Grootschaliger 

invoering, een hoger budget en afschaffen van onnodige bureaucratie zijn 

noodzakelijk. In de wet moet worden vastgelegd dat de verantwoordelijkheid 

voor het budget daadwerkelijk bij de zorgbehoevende komt te liggen. 

In Nederland is alles geregeld. Soms wei een beetje te goed, zou je haast denken. 

Een van de meest in het oog springende zaken is de grote aandacht die de 

gezondheidszorg in ons land krijgt. Algemeen wordt erkend, dat de Nederlandse 

gezondheidszorg van een hoge kwaliteit en relatief goedkoop is, ook a! is de 

rekening op jaarbasis a! hoger dan 70 miljard gulden! Het personeel in de 

gezondheidszorg is doorgaans bijzonder gemotiveerd en goed opgeleid. Er wordt 

ontegenzeggelijk keihard gewerkt. Toch stapelen zich wolken aan de horizon. 

De toename van de werkdruk als gevolg van de 'efficiencydrive' en de noodzaak 

tot kosten- en tijdsbesparing gecombineerd met een steeds grotere instroom, 

onder andere als gevolg van de vergrijzing, hebben er toe geleid dat de zorgbe

hoevende steeds meer speelbal dreigt te worden van zorgaanbieders en zorgver

zekeraars. Lange wachttijden voor een behandeling of plaatsing zijn geen uitzon

dering meer. Een onacceptabele ontwikkeling als je vindt dat zorg een basisrecht 

voor iedereen zou moeten zijn. De positie van de zorgbehoevende behoeft vanuit 

die grondgedachte dus bescherming en verbetering. 

In juni 1999 hebben de deskundigen drs. R.L.J.M. Scheerder en mr. dr. R.G.H.G. 

Kerff en twee !eden van de CDA Tweede Kamerfractie, Jaap de Hoop Scheffer en 

Nancy Dankers in Christen Democratische Verkenningen hun mening geuit over 

het functioneren van het PGB. Het PGB is bestemd voor zorgbehoevenden die 

thuis wonen en van wie tevoren bekend is dat ze Ianger dan drie maanden zorg 

nodig hebben. Hen wordt een budget toegekend waarmee zij zelfstandig zorg 

kunnen "inkopen". Niet de overheid of zorgverzekeraar betaalt de dokter of de 
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thuiszorg, maar de patient zelf. Dit is althans de opzet, maar werkt betook (al) 

zo? In bet maatschappelijk middenveld en op de werkvloer heerst, zo blijkt, nog 

een grate controverse en ook in de politiek bestaat, ondanks de nagenoeg kamer

brede steun voor het PCB, geen consensus over de wijze waarop bet PCB wette

lijk moet worden ingevuld. Wij, als studenten van de kaderschool, hebben daar

om bet plan opgevat om de knelpunten beter in beeld te krijgen en -zo mogelijk

suggesties voor oplossingsrichtingen aan te dragen. 

Korte historie 

Ongeveer 25 jaar geleden is de basis gelegd voor ons huidige zorgsysteem. Een 

systeem waarin met strakke budgettering wordt gewerkt. Ziekenhuizen en zorg

instellingen krijgen van de overheid jaarlijks een vastgestelde hoeveelheid geld. 

Binnen dit budget moeten alle benodigde handelingen worden verricht. Voor 

iedere medische behandeling is via bet College Tarieven Cezondheidszorg (CTC) 

een vaste prijs vastgesteld. Het ziekenhuis of de zorginstelling mag het budget 

niet overschrijden. Wanneer zich te veel patienten of hulpbehoevenden aandie

nen, worden zij daarom veelal op een wachtlijst geplaatst. Zoals Scheerder vorig 

jaar heeft betoogd, heeft dit in bet recente verleden zeker zijn vruchten afgewor

pen, maar de tekenen dat de grenzen van de effectiviteit zijn bereikt, stapelen 

zich op. De wachtlijsten nemen hand over hand toe. Directies van ziekenhuizen 

en zorginstellingen lijken zich vooral zorgen te maken over de aan hen toegeken

de budgetten, terwijl zorgverzekeraars zich vooral druk maken over de hoogte 

van de CTG-tarieven. Het verzorgend en medisch personeel werkt zich een slag 

in de rondte om de aan hen opgelegde targets te halen. Niet meer de noden van 

de hulpbehoevende staan hierbij centraal, maar bijvoorbeeld bet verschonen van 

een x-aantal bedden per uur ofhet aanleggen van zoveel verbandjes. Veel hulp

behoevenden beleven de aan hen geleverde zorg als 'stopwatchzorg'. 

De overheid heeft de zwakke positie van de hulpbehoevende onderkend en is er 

daarom over gaan nadenken hoe de positie van de patient of zorgbehoevende 

zou kunnen worden verbeterd, teneinde tot een meer 'belevingsgerichte', dus op 

de zorgbehoevende gerichte zorg te komen. Onder bet kabinet Lubbers-III is 

daarom op kleine schaal begonnen met de introductie van het PCB. De resulta

ten werden dermate bemoedigend bevonden, dat de toenmalige staatssecretaris 

van VWS, mevrouw Terpstra, in 1995 het huidige systeem voor het PCB heeft 

ingevoerd. 

Het persoonsgebonden budget in de lmel 

Na een veelbelovende start, verzeilde het PCB al gauw in de mallemolen van de 

bureaucratie van de gezondheidszorg. Zou niet juist het PCB, waarbij mensen 
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~, Voor de budget

houder zijn de 

papierwinkel en de 

sfeer van wantrou-

wen uiterst onaan-

genaam. 

zelf hun budgetten gaan beheren, aanleiding kunnen geven tot misbruik op 

grate schaal? Om de zaak strak in de hand te houden, heeft de overheid een wir

war aan controlerende instanties gecreeerd die allemaal iets over het PGB te zeg

gen hebben. Dit blijkt overduidelijk uit de wijze waarop een hulpbehoevende 

een budget moet aanvragen: het wordt verstrekt na een strikte indica tie en 

aileen voor noodzakelijke zorg. De zorgbehoevende meldt zich bij het Regionaal 

Indica tie Orgaan (RIO) dat met behulp van de AWBZ vaststelt of de patient voor 

de betreffende zorg in aanmerking komt. De beoordeling neemt zoveel tijd in 

beslag dater wachtlijsten zijn ontstaan. Wanneer hij in aanmerking komt, kan 

de patient zelf alsnog beslissen of hij een PGB aanvraagt of gewone zorg in natu

ra prefereert. Dit doet hij door melding bij een zorgkantoor in de regio, dat hier

voor subsidie van de Ziekenfondsraad krijgt. Die krijgt op zijn beurt weer jaar

lijks een budget van het ministerie van VWS. Het zorgkantoor beslist of het PGB 

wordt verstrekt en maakt dan een budget over aan de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) en via de SVB kan de zorgbehoevende, de budgethouder, dan zelf zorg 

inkopen. Het beheer van de PGB-gelden (theoretisch heeft men recht op circa 

flO.OOO,-) wordt slechts voor f2.400,- overgelaten aan de budgethouder ter vrije 

besteding aan zorg en beperkt zich tot maximaal drie uur zorg per week. 

De SVB als tussenschakel is pas anderhalf jaar na de invoering van het PGB inge

voerd. Per budgethouder gaat hierdoor aileen a! aan administratiekosten fl.OOO,

verloren. Momenteel beslaat het PGB slechts zo'n 4 a 5% van het totale thuis

zorgbudget. Wat zal er dus met de kosten gaan gebeuren als het PGB echt een 

succes wordt en er zich duizenden patienten aanmelden? 

Voor de budgethouder zijn de papierwinkel en de sfeer van wantrauwen uiterst 

onaangenaam. Heeft een hulpbehoevende, in zijn geestelijk enfoflichamelijk 

zwakke toestand, wei de moed en de kracht voor a! deze bureaucratische toe

standen? Tot overmaat van ramp blijkt dat budgethouders nogal eens het bos in 

worden gestuurd, omdat medewerkers van uitvoerende instanties, zoals de SVB, 

niet goed op de hoogte zijn van de regelgeving. Overigens zijn ook de zorgverze

keraars niet blij met de bureaucratie random het PGB. Voor hen betekent het 

een extra papierwinkel naast de a! omvangrijke administratie. 

Naast bureaucratisering en de (te) kleine omvang van het PGB, vormt de schaal

vergroting in de gezondheidszorg een reele bedreiging voor het welslagen van 

het systeem. Steeds meer zorginstellingen gaan fuseren tot grate zorgconcerns 

met aile typen zorg in huis. Wanneer steeds meer zorginstellingen binnen een 

regio onder een gemeenschappelijke noemer vallen, heeft de zorgbehoevende 

dan nog wei wat te kiezen ook a! heeft hij een eigen budget? Het was juist de 

bedoeling van het PGB om, via het geld, meer macht aan de zorgbehoevende te 

geven, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer rekening moeten gaan 

houden met de wensen van die zorgbehoevende. De schaalvergroting vergraot 

juist de macht van zorginstellingen en zorgverzekeraars. Die waren trouwens 
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1:7 Binnen de hui-

dige wetgeving is 

het PGB nog een 

vreemde eend in de 

bijt. 

toch al bang dat hun organisaties zouden worden aangetast door de kostenbe

sparende werking van het PGB. Wat zou er met hun jaarlijkse geldstromen 

gebeuren als door marktwerking en concurrentie zou blijken dat het goedkoper 

kan en er dus veel overhead-kosten moeten worden weggesneden? 

Binnen de huidige wetgeving is het PGB nog een vreemde eend in de bijt. Dit 

blijkt onder andere uit de discussie of een budgethouder ten opzichte van de 

zorgverlener als werkgever moet worden gezien. Uiteraard heeft dit tal van con

sequenties op belastingtechnisch gebied en voor de afdracht van sociale premies. 

Kortom, er zijn nog meer bureaucratische obstakels. 

Een deel van de (met name oudere) patienten blijkt moeite te hebben met de 

mondigheid die men als budgethouder moet hebben. Dewitte jas van de dokter 

dwingt vaak nog dermate veel ontzag af, dat men het moeilijk vindt om voor 

zichzelf op te komen. 

Mogelijke oplossingsrichtingen 

Voor het PGB is het er op of er onder. Geef de zorgbehoevende datgene waar hij 

recht op heeft. namelijk zorg op maat zonder een wirwar van regels. Zo niet, 

dan wordt het PGB een mislukking, een luchtkasteel. 

Maak de beheers- en controlekosten overzichtelijk. Wellicht is het nodig een aan

tal zaken te heroverwegen. Zeker als men kijkt naar de meerkosten van de SVB, 

zou misschien ook kunnen worden volstaan met steekproefsgewijze controles 

door de belastingdienst op de besteding van PGB-gelden. Ook een stevige indica

tiestelling voorkomt misbruik. Tevens kan men zich afvragen ofhet verstandig is 

om eventuele overschotten van budgethouders terug te vorderen. Moeten spaar

zin en zuinig gebruik niet juist worden aangemoedigd? Bedenk dat een ambte

lijk apparaat dat overschotten moet afromen ook geld kost. 

Bij een grootschalige invoering van het PGB neemt de pluriformiteit in de 

gezondheidszorg waarschijnlijk toe. Er komen meer mogelijkheden voor instel

lingen op levensbeschouwelijke grondslag ofvoor bepaalde doelgroepen. De bud

gethouder stuurt immers de vraag. Bovendien zullen er binnen de gezondheids

zorg verschuivingen en mentaliteitsveranderingen plaatsvinden. Zo zal er aan de 

aanbodkant van de markt het een en ander veranderen. De aanbieders zullen 

moeten gaan concurreren met andere instellingen. 

Ook zorgverzekeraars zullen een actieve en vooral regulerende rol moeten gaan 

spelen, waarbij de overheid risicoselectie en kartelvorming moet tegengaan. Bij 

navraag bij een zorgverzekeraar blijkt, dat men positief is over het persoonsge

bonden budget. De overheid zal de budgetten moeten verhogen, maar ook zal de 

administratie vereenvoudigd moeten worden. 

In de wet moet duidelijk worden vastgelegd dat zorg in het kader van het PGB 

niet kan worden gezien als arbeidsrelatie. Dit ter voorkoming van problemen 
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~- Als het CDA 

handelt naar zijn 

beginselen kan het 

het PGB niet naast 

zich neerleggen. 

omtrent het niet afdragen van sociale premies. Dit is alleszins redelijk, want als 

men een huisschilder inhuurt voor een nieuw behangetje wordt men immers 

ook niet diens werkgever. De overheid behoort er zich rekenschap van te geven 

dat niet iedereen een jurist of ondernemer kan zijn. Het is daarom noodzakelijk 

dat budgethouders vooraf goed op de hoogte worden gebracht van wat wel en 

wat niet kan met het PCB. Daarnaast moeten zorgbehoevenden altijd ergens met 

vragen terecht kunnen. Hier ligt, zo menen wij, een taak voor de overheid als 

toezichthouder en kwaliteitsbewaker. Uiteraard mogen zorgbehoevenden nooit 

worden gedwongen een PCB te gaan beheren. Voor diegenen die dit echt niet 

kunnen ofwillen, moet er zorg in natura blijven bestaan. Ook zij die geen 

gebruik maken van het PCB zullen uiteindelijk van het bestaan ervan profiteren, 

omdat door de grotere efficiency wachtlijsten zullen worden weggewerkt. Tot 

slot behoort de budgethouder eenvoudigweg meer budget tot zijn beschikking te 

krijgen en meer uren zorg in te kunnen kopen. 

Het persoonsgebonden budget in relatie tot CD- beginselen 

Het PCB is een garantie aan de hulpbehoevenden in onze samenleving dat zij, 

met een minimum aan wachttijd, die hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. 

Voor hen die geen PCB willen, blijft het bestaande zorgsysteem van kracht. Zo 

wordt een solide vangnet gecreeerd en maximaal invulling gegeven aan de 

begrippen solidariteit en gerechtigheid. Door hulpbehoevenden via het PCB 

meer zeggenschap te geven over hun eigen behandeling, wordt de nu eenzijdig 

bij de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars neergelegde verantwoorde

lijkheid gespreid en worden de beslissingen op het niveau genomen, waar het 

probleem zich voordoet. Namelijk op het niveau van de hulpbehoevende, al dan 

niet bijgestaan door maatschappelijke organisaties die zijn opgericht en worden 

bestuurd door deze belanghebbenden. Kortom, subsidiariteit! Dit brengt ons, tot 

slot, bij het kernbegrip rentmeesterschap. Als het CDA handelt naar zijn beginse

len, zoals omschreven in het Program van Uitgangspunten, dan kan het het PCB 

niet naast zich neerleggen. De overheid hoeft niet alles voor te kauwen, maar ze 

moet wel de mogelijkheden bieden om te eten. Oat wil zeggen dat de overheid, 

door middel van wetgeving, kaders moet opstellen waarbinnen het PCB volgens 

de oorspronkelijke opzet kan functioneren. Voor onze CDA-volksvertegenwoordi

gers ligt hier dus nadrukkelijk een taak. Het politieke spectrum in ogenschouw 

genomen, staan zij hierbij -zo menen wij- niet voor een onmogelijke opgave. 

Condusies 

Het PCB kan een positieve impuls geven aan de gezondheidszorg: wachtlijsten 

kunnen verdwijnen als de overheid zorgt voor strikte kaders en voor minder 
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daadkrachtigen een alternatief biedt in de vorm van een kwalitatief goede regu

liere gezondheidszorg. Geen klassenstrijd op basis van onverzoenbare belangen

tegenstellingen, maar onderlinge rectificatie, kritiek en gezonde rivaliteit, waar 

het gaat om het gemeenschappelijke doel, namelijk een goede gezondheidszorg 

voor iedereen. Daarom sommen wij onze aanbevelingen nog eenmaal op: Voer 

het PGB grootschalig in; alleen zo kan de positie van de zorgbehoevende ten 

opzichte van de zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren. Stel wettelijke 

kaders waarmee de verantwoordelijkheid voor het PGB daadwerkelijk bij de bud

gethouder komt te liggen. Pak de onnodige bureaucratie aan en schaf de contro

le door de SVB af. Die kan worden vervangen door controles door de belasting

dienst en een stevige indicatiestelling voorkomt op voorhand misbruik. Room 

eventuele overschotten die budgethouders door efficiency hebben verkregen niet 

af, want spaarzin moet beloond en niet bestraft worden en afromen kost ook 

geld. De hoogte van het budget moet worden verhoogd evenals het aantal uren 

zorg dat een budgethouder mag inkopen. Leg in de wet vast dat zorgverleners 

die voor budgethouders werken geen werknemers van die budgethouders zijn. 

Zo worden problemen met de belastingdienst vermeden. Probeer van buitenland

se voorbeelden te leren. Zorg voor een goede voorlichting. Eis naast het PGB het 

voortbestaan van een goede reguliere zorg in natura. Stimuleer zelfregulering. 

Burgers dienen zich te organiseren zodat zij serieuze gesprekspartners worden 

en zelf invloed kunnen uitoefenen op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

Het CDA zou, bij een handige presentatie, weerklank voor zijn ideeen moeten 

kunnen vinden bij sociaal-democraten en liberalen. De verwezenlijking van onze 

ideeen is dus geen onbereikbaar doel. Kortom, help mee aan het scheppen van 

wettelijke kaders voor een echte vraaggestuurde zorg in plaats van een aanbod

gestuurde zorg. Een goed begin voor het nieuwe millennium. Laat het PGB geen 

gemiste kans worden! 

D.M. (Margreet) Aangeenbrug-Daudeij, Drs N.W (Nico) Poppen, ].H. (Herlinda) Nagel

Noeverman, A.].M. Uoyce) Oskam-van Beek, T.S. (Susan) Scheepmaker-Abels, C. (Carla) te 

Voortwis-Stroes waren studenten van de Kaderschool ?. 
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