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In het wenkend perspectief van een nieuw stelsel voor de bekostiging van de 

gezondheidszorg lijkt een basisverzekering gekoppeld te gaan worden aan een 

andere sturingsmechanisme met betrekking tot het aanbod van de zorg. 

Afhankelijk van het compartiment zal de sturing en de daarmee verbandhou

dende beheersing van de kosten worden verlegd van een centraal wettelijk 

mechanisme naar het zorgkantoor in de regio, respectievelijk naar een con

currerende zorgverzekeraar in den Iande. Beide zijn onderdeel van een zorg

verzekeraarbedrijf dat in een competitieve omgeving werkt en een marktge

richte onderneming is. Daarbij doet zich de vraag voor of deze gewijzigde stu

ring de resultante oplevert die de overheid als doelstelling heeft voor de zorg

sector: een voor ieder toegankelijk pakket zorg van goede kwaliteit en tegen 

een redelijke prijs voor de samenleving. In het navolgende wordt deze vraag

stelling bekeken vanuit een beperkt gezichtspunt: de zorgverzekeraars en de 

kostenbeheersing. 

De spelers 

Om de vraag van dit artikel te kunnen beantwoorden is het eerst noodzakelijk 

de rol van de verschillende partijen te bekijken: 

- de overheid; 

- de zorgverzekeraar; 

- het aanbod; 

- de consument. 

De overheid 

De overheid zal duidelijkheid moeten verschaffen over wat zij wil beheersen en 

welke criteria zij hanteert. 

Ten eerste zal de overheid aan moeten geven welk deel van de kosten van het 

aanbod in aanmerking komt om te beheersen. Is dat het hele pakket, is dat het 

collectief gefinancierde deel van het pakket, is dat het pakket voorzieningen 
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waarvoor de doelstellingen van gelijke toegang en betaalbaarheid gelden of 

anderszins? Voorts zal de overheid moeten aangeven welke criteria worden 

gehanteerd. Deze criteria hebben wederom van doen op de vraagstelling collec

tief / privaat maar ook op de vraag of men voor of achter de komma wil werken, 

of dat veel grotere parameters worden gehanteerd. Daarnaast zal de overheid uit

sluitsel moeten geven over de vraag welke beheersing aanvaardbaar is in het 

licht van het verzekeringskarakter van de wetgeving op het punt van de ziekte

kosten. In vergelijkbare sectoren zoals de sociale zekerheid wordt weliswaar een 

beleid van een zekere beheersing gevoerd, maar dat heeft nimmer geleid tot een 

ex ante afklemming van het budget waarbij de rechten van de verzekerden in 

het geding l<Wamen. Het beleid in die sector werd en wordt nog steeds gevoerd 

op een ex post basis waarbij maatregelen worden getroffen om overschrijdingen 

ex post te compenseren. Echter zowel het beleid als zodanig als de compenseren

de maatregelen bleven het karakter houden van een open eind resultante. In de 

zorgsector is jaren lang een veel strikter budgetbeleid gevoerd dan in aanpalen

de sectoren van de sociale zekerheid. Voor de beoordeling van de probleemstel

ling verzekeraars en kostenbeheersing, is het derhalve van belang dat de over

heid meer helderheid verschaft over de mate en omvang waarin de beheersing 

wordt nagestreefd. Enkele concrete vragen in het licht van het huidige beleid: 

gaat de overheid door met een beheersing van het particulier gefinancierde deel 

van de zorguitgaven? Gaat de overheid door de uitgaven die mede gedekt wor

den door de nominale premie als collectief te beschouwen en te beheersen? Gaat 

de overheid door ontwikkelingen tegen te gaan als zij slechts een beperkte over

schrijding veroorzaken? Gaat de overheid door met het compenseren van over

schrijdingen door ingrepen in de nominale sfeer, bijvoorbeeld neerwaartse aan

passing van tarieven en budgetten, in plaats van ingrepen in volume en struc

tuur? 

Echter, om het een en ander overzichtelijk te houden, wordt de vraagstelling ver

zekeraars en kostenbeheersing in de huidige context van het beleid tegen het 

licht gehouden. 

De zorgverzekeraar 

De zorgverzekeraar wordt veelvuldig in het beleid met een uniforme karakteris

tiek benaderd. De verzekeraars zorgen voor dit en voor dat. Zij zijn verantwoor

delijk voor de uitvoering, verantwoordelijk voor de wachtlijsten, en nog veel 

meer. De verzekeraars zijn gebudgetteerd. Zo moeten de gebudgetteerde verzeke

raars verantwoordelijk gaan worden voor de kosten van de geneesmiddelen. 

Hierbij wordt voorbijgegaan aan de verschillen die er zijn. Er zijn particuliere 

verzekeraars die van oudsher met een winstdoel werken in een setting van aan

deelhouders; particuliere verzekeraars met een non-profit karakter zoals de 
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onderlinge waarborgmaatschappijen; particuliere bovenbouwmaatschappijen, 

ziekenfondsen, mengvormen van ziekenfondsen en bovenbouw en mengvormen 

van ziekenfondsen met particulier gefinancierde aanvullende verzekeringen. Er 

zijn landelijk werkende verzekeraars, regionaal werkende en mengvormen. Er 

zijn verzekeraars die gebaseerd zijn op mengvormen van oorspronkelijke zieken

fondsen en particuliere varian ten. Er zijn verzekeraars die wei of niet onderdeel 

zijn van all finance conglomeraten en derhalve weer differentiatie vertonen in 

belangen en gedrag. Tenslotte zijn er nog andere differentiaties: CZ is anders 

dan VGZ. Agis is anders dan Achmea Zorg. De grote verscheidenheid wordt 

tevens gelllustreerd door de angstvallige opdracht van de brancheorganisatie zn 

om de marktverdeling koste wat het kost te handhaven. In het verlengde daar

van ligt de doelstelling van ZN in het behoud van het huidige stelsel en het ver

zet tegen systeemwijzigingen. 

Het aanbod 

Het aanbod is zeer divers. De zorgsector is een veel complexer geheel dan de 

sociale zekerheid. De sociale verzekeringen in engere zin voorzien slechts in uit

keringen. De zorgsector herbergt niet aileen een verzekeringssysteem en een be

talingssysteem, maar ook een hele grote, dure en sophisticated dienstensector. 

Deze dienstensector Ievert bovendien diensten van de hoogste prioriteit: de 

gezondheid. Het is een sector die complex is. veel hoogwaardige professionals 

omvat en met een omgeving van kostbare infrastructuur. Kortom een sector die 

voor de consument minder benaderbaar is. Er is sprake van een aanzienlijke 

kloof in inzicht en een grote afhankelijkheidsrelatie tussen de aanbieder en con

sument. Datzelfde geldt ook voor de verzekeraar, zij het in mindere mate door 

dat deze deskundigheid kan inhuren. Door genoemde oorzaken en het gevoerde 

beheersingsbeleid van de overheid is er in een groot deel van het aanbod sprake 

van een- geplande - schaarste, bovendien met een sterk regionaal gericht mono

polistisch karakter. Kortom het aanbod is op aile fronten een machtig blok. 

Zeker in het licht van het feit dat het aanbod zich richt op een zeer prioritaire 

dienstverlening voor consumenten die tevens verzekerden zijn. De klanten dus 

van de verzekeraars. Het aanbod in zijn vele geledingen is derhalve een moeilijk 

te bespelen partner voor de verzekeraars. Zeker in de huidige constellatie. 

De consument 

De consument in de gezondheidszorg is een veelkoppig monster: hij is staatsbur

ger als het gaat om democratische besluitvorming over het beleid van de zorg; 

hij is verzekerde als het gaat om het afdwingen van de rechten van zijn polis; hij 

is belasting f premiebetaler als het gaat om zijn eigen beurs bij de financiering 
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en lastenverdeling van de gezondheidszorg en hij is consument met een hele 

zwakke positie en met een sterke afhankelijkheidsrelatie naar de leverancier. 

Daarnaast spelen nog andere elementen een rol zoals the third party verhoudin

gen en het moral hazard gedrag van een consument in een verzekeringsomge

ving. Tenslotte levert het huidige stelsel van verzekeringen de consument sterk 

wisselende mogelijkheden om zijn keuze te bepalen en te stemmen met de voe

ten door mobiliteit in het aan gaan van verzekeringen. In de ziekenfondssector 

is de mogelijkheid om te veranderen van verzekeraar nadruld<elijk aanwezig, in 

de particuliere sector is deze veel geringer door het ontbreken van een accepta

tieplicht, de leeftijdsafhankelijke premiestelling, de uitsluitingmogelijkheden en 

andere risico selecterende mechanismen. Tenslotte is er dan ook nog de consu

ment zelve die mobiliteit in dit segment niet echt nastreeft op grand van alleen 

prijselementen. De prijselasticiteit van de zorgverzekering is, althans in de hui

dige situatie, relatief zeer gering te noemen. Veeleer is de service en bejegening 

van grater belang voor de consument I verzekerde. Dit nu weer is van belang 

voor de werking van modellen gericht op concurrentie via (geringe) nominale 

prijsverschillen voor een verzekeringspolis. 

Kostenbeheersing door verzekeraars op lmrte termijn? 

Er is een aantal elementen dat in de huidige constellatie van invloed is op de 

relatie tussen de verzekeraar en de doelstelling van kostenbeheersing. Voorop 

gesteld kan worden dat op zich zelf de relatie tussen het verzekeraarschap en de 

kostenbeheersing, ofwel schadelastbeheersing, een voor de hand liggende rede

nering is. Het gaat dus eigenlijk meer om de vraag welke positieve en negatieve 

elementen zijn er die deze natuurlijke relatie bei:nvloeden. Immers het verzeke

ren gaat primair om twee dingen: een optimalisering van de premieopbrengsten 

aan de ene kant en het optimaliseren, lees minimaliseren, van de schadelast aan 

de andere kant. Oat eerste laten we nu even buiten beschouwing, het tweede is 

uitermate relevant in deze context. Er is en wordt natuurlijk vee! aan schadelast 

gedaan, althans in de particuliere sector, als het gaat om de beperking van de 

eigen uitvoeringskosten en de schaalvergroting. Echte schadelastbeheersing bij 

de particuliere zorgverzekeraars richtte zich daarnaast vrijwel uitsluitend op 

risico selectie, dus op het optimaliseren van de verzekerdenpopulatie. Dit 

gebeurt op allerlei manieren zoals selectie aan de poort, leeftijdsbeleid, uitslui

tingen, dumpen op de wrz polissen, back office activiteiten en intern selectiebe

leid. De vraag is vervolgens ofverzekeraars, en met name de particuliere concur

rerende verzekeraars, zich daarnaast hebben bezig gehouden met daadwerkelij

ke interventies in de kosten veroorzaakt door het aanbod bij de realisatie van de 

door de polis afgedekte hulpverlening. Die vraagstelling, alsmede de rol van het 

ziekenfonds, komt aan de orde in het navolgende, waarbij via een aantal consta-
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teringen een paging wordt gedaan om de hoofdvraag te beantwoorden. 

Misvattingen over verzekeraars 

Er doen vee! opvattingen en verwachtingen over verzekeraars de ronde. Daarvan 

klopppen er vee! gewoonweg niet. Ik laat de belangrijkste de revue passeren. 

1. De thans gehanteerde stelling ten aanzien van de gebudgetteerde verzekeraars 

die zorgen voor de kostenbeheersing klopt niet met de feiten omdat een belang

rijk dee! van de verzekeraars geen onderdeel vormt van deze budgettering, te 

weten de particuliere sector met ongeveer 30% aandeel in het tweede comparti

ment. 

2. De thans gehanteerde stelling ten aanzien van gebudgetteerde ziekenfondsen 

die zorgen voor de kostenbeheersing klopt niet omdat ziekenfondsen een ventiel 

hebben om uitgavenverhogingen af te dekken via de nominale premies die nog 

onderhevig zijn aan overheidsbeleid. Via de verhoging van deze premies kan de 

overheid onder druk worden gezet. Koopkracht en collectieve lasten zijn daarbij 

in het geding. 

3. De ziekenfondsen zijn door overheidsbeleid omgevormd tot in zekere zin 

marktgerichte ondernemingen vergelijkbaar met de particuliere verzekeraars. 

Deze ondernemingen zijn onder meer van nature gericht op expansie van zaken 

zoals omzet, premiebaten. Het een en ander verstaat zich niet met een door de 

overheid gewenst beleid van de-expansie en beheersing. In het verlengde hiervan 

kan worden opgemerkt dat voorts de aanwending van eventuele besparingen 

niet zonder meer tot een premiemutatie behoeven te leiden. Afhankelijk onder 

meer van de concurrentiepositie kunnen deze baten ook terugvloeien naar de 

onderneming. 

4. De huidige verzekeraars concentreren zich wat betreft hun concurrentiebeleid 

op de verzekerdenmarkt. Het betreft daarbij een herverdeling van de markt. 

Deze vindt ten dele plaats door de inzet van marktgerichte middelen zoals recla

me, prijsbeleid, service en dienstverlening en additionele pakketten, alsmede via 

de grate slag op de markt voor collectiviteiten, waar soms sprake is van dumping 

met aile gevolgen van dien. Voor een groot dee! vindt deze herverdeling van de 

verzekerdenmarkt echter plaats via een proces van schaalvergroting. 

Verzekeraars fuseren, gaan allianties aan ofwerken samen. Zolang deze herver

deling van de verzekerdenmarkt gaande is, heeft de verzekeraar minder oog voor 

concurrentie via het aanbod. Dat laatste zou dan moeten geschieden door goed

koper te contracteren, waardoor de concurrentiepositie inzake premiestelling en 
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product beter in de verzekerdenmarkt zou komen te liggen. 

5. De concentratie op de verzekerdenmarkt heeft nog meer invloeden op het 

gedrag van de verzekeraar jegens het aanbod. De verzekeraar zal, mede met het 

oog op het gedrag van de concurrent, weinig of geen risico nemen door interven

ties in het aanbod te plegen die zijn verzekerden niet op prijs stellen. Tevens zal 

de verzekeraar uit dien hoofde niet willen treden in de relatie tussen hulpverle

ners en patienten I verzekerden. Met andere woorden: zaken als preferred provi

ders, exclusieve contracten met instellingen, interventies in pakketten, zullen 

niet worden overwogen zolang het oog gericht blijft op de verzekerdenmarkt. 

6. Er is vooralsnog geen enkele traditie of ervaring bij verzekeraars om groot

schalige interventies te plegen in het aanbod ter wille van de beheersing van de 

kosten ofwel de schadelast. Immers alle zorgverzekeraars bevonden zich in de 

comfortabele positie dat de overheid hun schadelast op intensieve wijze beheer

ste via wettelijk afgedwongen maatregelen in de sfeer van de planning, bouw, 

prijzen, tarieven en budgetten. De overheid had daarvoor ook de nodige demo

cratische legitimatie via wetgeving en maatschappelijke opvattingen. 

7. Er is een aanzienlijk aantal interventies in het geding, als het gaat om beheer

sing van kosten in de gezondheidszorg, die ofwel van grote maatschappelijke 

importantie zijn, ofwel een wettelijk geregelde afdwinging eisen. In beide geval

len zullen de zorgverzekeraars daar niet aan willen noch kunnen voldoen. 

Bijvoorbeeld discussies over kostbare ingrepen, kosten I baten beslissingen bij 

grote investeringen in infrastructuur, protocollering en indicatiestellingen bij 

dure ingrepen, verde ling van schaarste, planning van topzorg. 

8. In Nederland, zoals in andere West Europese landen, is de positionering van 

de overheid in het beleid van de gezondheidszorg ingebed in een geaccepteerde 

traditie en cultuur, alsmede in de hele administratieve en bestuurlijke vormge

ving van de gezondheidszorg. Dat heeft eveneens te maken met zaken als gelijk

berechtiging, solidariteit, toegankelijkheid die door overheidsinterventies wor

den bewerkstelligd en bewaakt. In Europese context is daarbij het vertrouwen 

van de burger in die overheid nog in redelijke mate aanwezig. Dit in tegenstel

ling tot andere landen waarbij de overheid synoniem is komen te staan met 

onmacht, bureaucratie, stilstand of corruptie. Het introduceren van stelsels 

waarbij de positie van de overheid drastisch wordt veranderd, zal vooralsnog 

draagvlak ontberen. Dat feit zullen de verzekeraars zeker onderkennen bij de 

bepaling van hun beleid ten aanzien van interventies in de zorg. Met andere 

woorden, er zal nog vele malen een beroep op de overheid worden gedaan, waar

door dan toch weer sprake is van een mix van verantwoordelijkheden. 
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9. Er is sprake van een onvoldoende intensiteit van concurrentie op de markt 

voor de zorgverzekeraars. Dit is ten dele het gevolg van het overheidsbeleid 

zelve, dat via onder meer meerjarenafspraken, convenanten en anderszins, de 

sector als geheel, al of niet in samenhang met de aanbieders dwingt tot afstem

mend gedrag. Daarnaast is er ook endogeen sprake van een onvoldoende traditie 

en cultuur van concurrentie in de sector zorgverzekeringen. Deels is dat ook ver

klaarbaar uit historie van de ziekenfondsen die een belangrijk deel uitmaken 
van de zorgverzekeraars. 

10. Er is ook in het huidige model van nationale en regionale onderhandelingen 

nog geen sprake van een dynamisch countervailing model. De aanbieders, dan 

wel de overheid nemen meestal initiatief om te komen tot een onderhandelings

resultaat op het terrein van de prijsregulering in het model van de Wet Tarieven 

Gezondheidszorg. Dat ligt ten dele voor de hand omdat het meestal gaat om ver

hogingen van de zijde van de aanbieders, respectievelijk verlagingen van de zijde 

van de overheid. De verzekeraars verkeren in dit model vaak in een reactieve in 

plaats van een pro-actieve positionering. Ook dat is verklaarbaar vanuit het hui
dige systeem. 

11. De veronderstelling van de overheid, of van adviseurs, dat concurrerende ver

zekeraars vanzelfsprekend een bijdrage aan de beheersing van de kosten zullen 

leveren, wordt geenszins door de historie van de van oudsher concurrerende par

ticuliere verzekeraars bevestigd. De concurrerende particuliere verzekeraars heb

ben geen of nauwelijks bemoeienis will en hebben met de kosten van de zorgaan

bieders. Voor een groot dee! was dat ook niet aan de orde gezien de prijsregule

ring, maar ook bij onderdelen waar er wei ruimte was hebben de particuliere 

verzekeraars geen aanleiding gevonden om deze te benutten en op deze wijze de 

schadelast te beheersen. Mooie voorbeelden zijn daarvan te vinden in de onbe

nutte ruimte van de maximumtarieven in de Wet Tarieven gezondheidszorg 

(WTG). Nog actueler is de constatering dat in de afgelopen 10 jaar geen enkele 

particuliere verzekeraar de maximum vergoedingen van geneesmiddelen heeft 

gebruikt om de kortingen en bonussen bij de apothekers aan te pakken, respec

tievelijk zelfvoor een dee! te incasseren. Er waren toch honderden miljoenen 

aan verminderde schadelast mee te verdienen. In dit verband mag ook nog eens 

gewezen worden op het effect van de Wet Toegang Ziekenfondsverzekerden. Op 

grond van deze wet kunnen de kosten van de WTZ-polissen worden verevend 

over aile overige particuliere polissen via de wettelijke bijdrage. Het betreft hier 

risicovolle verzekerden met hoge kosten. De particuliere verzekeraars !open hier

op geen enkel risico. Ook dit systeem stimuleert op geen enkele wijze een vorm 

van schadelastbeheersing bij deze kostenintensieve groep. 
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12. Van groot be lang voor het gedrag van de ziekenfondsen is het stelsel van de 

budgettering en het daarmee samenhangend risicoprofiel van de ziekenfondsen. 

Het stelsel is nog onvolledig, wordt soms terecht bestempeld als een roulette-ach

tig gebeuren, gaat nog veel uit van concepten als verevening, nacalculatie en een 

op een relaties met systemen van bekostiging van het aanbod. De zogenaamde 

dubbele budgettering werkt een ondernemend gedrag ten aanzien van schade

lastbeheersing niet in de hand. Voorts is van belang dat de ziekenfondsen in 

hoge mate hybride organisaties blijven, die enerzijds de marktwerking moeten 

zoeken en anderzijds onderhevig zijn aan strikte regelgeving met betrekking tot 

de verstrekkingen en ook ten aanzien van de controle op de uitgaven door een 

wettelijk geregeld toezichtregiem. Deze hybride positionering van de zieken

fondsen is niet bevorderlijk voor een daadwerkelijk concurrent gedrag. 

De hierboven genoemde constateringen hangen uiteraard nauw met elkaar 

samen. Het heeft allemaal te maken met het huidige systeem, de positionering 

van de overheid daarin, de actualiteit van de marktsituatie, de historie van de 

ziekenfondsen etc. Desalniettemin is er op grond van deze feiten, zeker in de 

laatste tien jaar waarin het concept van de concurrerende ziekenfondsen is ont

wikkeld, geen reden om op korte termijn enige reele verwachtingen te koesteren 

ten aanzien van de kostenbeheersing door de zorgverzekeraars. 

Kostenbeheersing door verzel<eraars op lange termijn? 

De hierboven omschreven constateringen leiden er toe dat op korte termijn er 

nog geen daadwerkelijke bijdrage verwacht kan worden van de verzekeraars om 

de rol van de overheid als kostenbeheerser over te nemen. De vraag is ook of dat 

ooit wei het geval kan zijn. De overheid heeft andere belangen ten aanzien van 

de kostenbeheersing dan de verzekeraars. Een flink aantal van de hierboven 

beschreven condities zal dan ook niet veranderen. Dat betekent dat de overheid 

zijn doelstellingen op dit punt aanzienlijk zal moeten nuanceren, dan wei zelf 

bepaalde posities zal moeten blijven innemen. Of de overheid moet zijn doelstel

lingen ten aanzien van de kostenbeheersing herijken en herformuleren. Bij een 

wezenlijk ander besturingssysteem van de gezondheidszorg, zal de overheid daar 

niet aan kunnen ontkomen. Er is wei een aantal voorwaarden te noemen dat in 

ieder geval noodzakelijk is om het proces van verandering te accommoderen. 

Daarbij gaat het niet aileen maar om regulering of deregulering op het directe 

terrein van de zorgverzekeraars, maar zijn ook andere meer principiele zaken in 

het geding. Te denken valt aan de formulering van het pakket, de mate van gelij

ke toegang tot de zorg, de wijze waarop de overheid de kosten nog wil sturen, de 

mogelijkheden om via andere instrumenten zoals eigen bijdragen, eigen betalin-

177 



I 
I 
I 

• 

gen en eigen risico de consumptie en de kosten te bei:nvloeden. Voorts is helder

heid nodig met betrekking tot het Jaaroverzicht zorg UOZ), de mate waarin de 

overheid zich nog over de a! of niet gesegmenteerde kostenbudgetten druk 

maakt, de verdeling van collectieve en private segmenten en de definities van 

collectieve lasten. Daarvan abstraheren we ook in het onderstaande. ik zal een 

aantal condities noemen dat direct van belang is voor de werking van de zorg

verzekeraars in het Iicht van de kostenbeheersing. Deze zijn zowel technisch als 

beleidsmatig van aard. Over het succes valt overigens niets te melden. Succes is 

pas vast te stellen als eerst de beoogde doelstellingen zijn vastgesteld en voor 

zover mogelijk gekwantificeerd. Met andere woorden: de overheid dient ex ante 

aan te geven welke kostendoelstellingen worden nagestreefd, om vervolgens ex 

post te kunnen vaststellen of een model werkt. Is dat niet het geval dan is er 

sprake van moeilijk te evalueren moving targets. Het is ook mogelijk dat de over

heid een open-eind-model verantwoord acht, maar dan zijn er natuurlijk ook 

vele mogelijkheden in de huidige structuur. Verwezen kan worden naar de actu

ele aanpak van de wachtlijsten in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) sector. Afgezien van heldere doelstellingen vooraf zal er aan de volgende 

voorwaarden moeten worden voldaan: 

De gelijkstelling van ziel<enfonds en particulier verzekeraar 

Zoals hierboven is gesteld is er thans sprake van een groat verschil tussen beide 

verzekeraars. In ieder geval dienen de condities gelijk getrokken te worden, ten

einde de weeffout sinds het plan Simons te herstellen. Het een en ander kan 

inhouden dat de ziekenfondsen volledig worden geprivatiseerd en niet meer 

onderhevig zijn aan systemen van budgettering, of dat particuliere verzekeraars 

worden gelijkgesteld aan de ziekenfondsen, voorzover het de budgettering en het 

risicoprofiel betreft. Het laatste lijkt in de rede te liggen als het gaat om de basis

verzekering en de uitvoering door gelijkgestelde basisverzekeraars. Het gaat hier 

dan om afschaffing van een aantal elementen in de particuliere sector zoals de 

WTZ, het vrije acceptatie- en selectiebeleid alsmede van de huidige volledige risi

co gerelateerde premiestelling. Uiteraard voorzover het de uitvoering van de 

basisverzekering betreft. Het budgettering- of normuitkeringsysteem zal op 

beide van toepassing moeten zijn. Kortom een gelijkschakeling voor wat betreft 

de uitvoering van de basisverzekering. Tenslotte zal in dit verband nagedacht 

moeten worden ofvoor de basisverzekering de collectieve contractvorming nog 

in stand moet blijven. In wezen zouden collectiviteiten niet meer mogelijk moe

ten zijn. Het druist in tegen het uitgangspunt van de basisverzekering dat de 

premie bij een bepaald pakket voor iedereen gelijk dient te zijn. Ook hier is toen 

een weeffout gemaakt in de uitvoering van het plan Simons. 
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~ Het is verba-

zingwekkend dat de 

verzekeraars geen 

enkele moeite heb-

ben met de toene-

mende schaalver-

groting in bet aan-

bod 

De verbetering van de marktwerldng in de verzel{eraarsector 

Het is absoluut noodzakelijk om een striktere marktwerking en concurrentie af 

te dwingen in deze sector. Dit kan geschieden door een grotere rol van de NMA 

en eventuele daar op afte stemmen nadere wetgeving. Het een en ander houdt 

natuurlijk ook gevolgen in voor aile op verzekeraars gerichte wetgeving. Een 

drastische deregulering is absoluut noodzakelijk en ook het toezichtwezen dient 

in dat Iicht bezien te worden. De ruimte die ziekenfondsen thans hebben in de 

vigerende wetgeving is absoluut onvoldoende om de beoogde marktwerking te 

bewerkstelligen. Dat betekent ook een aanzienlijke vermindering van de be

moeienis van de beide colleges werkzaam op het terrein van de ZFW en de 

AWBZ. Nog vee! meer zal de overheid een drastische verandering van beleid die

nen te bewerkstelligen. De bemoeienis via allerlei instrumenten naast de reeds 

genoemde wetgeving, dient nagenoeg te verdwijnen. Ik denk dan aan zaken als 

meerjarenafspraken, convenanten, afgedwongen zelfregulering etc. 

De verbetering van de marlctwerldng in de aanbodsector 

Het is verbazingwekkend en tegelijk ook tekenend voor de huidige positionering 

van de verzekeraars dat deze geen enkele moeite hebben met de toenemende 

schaalvergroting in het aanbod door allerlei fusies, allianties en samenwerkings

verbanden. Immers hierdoor is, dan wei wordt, de keuze van de verzekeraars om 

zaken te doen met aanbieders in een bepaalde regia nagenoeg tot nul geredu

ceerd. Het maakt het Ieven zeer eenvoudig en concurrentie op de zorgmarkt is 

daardoor niet meer mogelijk. In het bovenstaande is uiteengezet dat zulks de 

verzekeraars goed uitkomt gezien hun orientatie op de verzekerdenmarkt en de 

gevoeligheid van de consument I verzekerde op dit punt. Een dergelijke verstar

ring in het aanbod past uiteraard niet in het model van de echte concurrerende 

verzekeraar die onder meer via goed koopmanschap bij het aantrekken van het 

aanbod zijn concurrentiepositie moet kunnen verbeteren. Het model gaat er 

immers van uit dat daardoor meer concurrentie via de nominale premiestelling 

zal ontstaan. Het een en ander houdt in dat ook op de zorgmarkt fundamentele 

ingrepen moeten worden verricht en de mededinging en het toezicht daarop 

vee! sterker zal moeten zijn. In ieder geval kan gedacht worden aan een zeer 

drastische deregulering van sturende wetgeving op het terrein van het aanbod. 

Het een en ander komt neer op afschaffing van de WIG en de W'EV, met behoud 

van een soort ultimum-remedium-wetgeving teneinde bij misstanden te kunnen 

ingrijpen. Voorts dient ook de verzekeringswetgeving aanzienlijk te worden inge

perkt. In ieder geval dient het hele overeenkomstenstelsel te vervallen, zou er 
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~ Handen af van 

de zorgsector is 

dan het parool bij 

een daadwerkelijke 

transfer van de kos-

tenverantwoorde-

lijkheden van de 

overheid naar de 

verzekeraars. 

sprake moeten zijn van een restitutiestelsel (zie Dekker) en dient de hele ver

strekkingenwetgeving aangepast te worden waardoor veel meer differentia tie in 

de invulling van de aanspraken van het pakket mogelijk worden gemaakt. In de 

Dekker-aanpak was daarin voorzien door de functionele verstrekking. Overigens 

zal de overheid duidelijkheid moeten verschaffen over de mate van differentiatie 

in het licht van evenzeer gewenste uitgangspunten als gelijke rechten en 

bescherming van de positie van de patient. 

De inperking van de rol van de overheid 

De grootste impact van dit model zal ongetwijfeld de overheid raken. De over

heid zal zich drastisch moeten gaan terugtrekken op het terrein van vraag en 

aanbod in de zorgsector. Basistaken zijn dan nog slechts het toezicht op kwali

teit en toegang op de zorg en eventuele interventies bij misstanden in de zorg. 

Het betekent ook een nagenoeg volledige terugtrekking op het financieel econo

mische beleid. Het is voorts ook van belang dat de overheid zich gedurende een 

bepaalde tijd onthoudt van allerlei korte termijn interventies teneinde het 

model tot wasdom te laten komen en de evaluatie ook daadwerkelijk op een ver

antwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Handen afvan de zorgsector is dan het 

parool bij een daadwerkelijke transfer van de kostenverantwoordelijkheden van 

de overheid naar de verzekeraars. Dat nu zal nog het grootste probleem zijn, of, 

zo men wil, de grootste uitdaging vormen voor de overheid. Een dergelijke aan

pak is nog nooit vertoond op een beleidsterrein. Dus temporisering en fasering is 

een eerste vereiste. Bovendien kunnen ook differentia ties in de sturing van de 

kosten worden aangebracht. Een dergelijke aanpak is onontkoombaar. 

Fasering en differentiatie is vereist 

Gezien de zeer omvangrijke taakstelling op het terrein van veranderingen in 

beleid, wetgeving en mentaliteit, is een gefaseerde aanpak onontkoombaar. 

Daarnaast zal op termijn ook een differentia tie in het beleid van de kostenbe

heersing in de zorgsector noodzakelijk blijken. Voorts is het een en ander 

natuurlijk ook sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de conjunctuur in ons 

land. Bij de huidige economische situatie kunnen we ons meer veroorloven dan 

bij een neergaande conjunctuur. De thans gebezigde open-eind-benadering in de 

AWBZ is slechts mogelijk bij de huidige gunstige situatie alsmede bij de natuur

lijke beperking van een gespannen arbeidsmarkt. Uiteraard is fasering mogelijk, 

maar deze zal dan wel transparant moeten zijn en zoveel mogelijk in heldere 

segmenten zonder al te veel interdependenties met andere sectoren van de zorg. 

Dat is op zich al moeilijk genoeg gezien allerlei samenhangen die er in de zorg

sector bestaan, inclusief de daardoor veroorzaakte weglekeffecten en afschuifVa-
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rianten. Er zijn echter wel enkel contouren te schetsen. De marktwerking en het 

concept van de concurrerende verzekeraar kan het eerst worden ingevoerd in 

wat ik noem de aanleverende sectoren rand de kern van de zorgsector. Ik denk 

daarbij aan de geneesmiddelen en de kunst- en hulpmiddelen die vanuit een 

marktconform opererende bedrijfstak worden aangeleverd aan de zorg. In deze 

dossiers zou de zorgverzekeraar een duidelijke kans moeten krijgen. In een late

re fase kan gekeken worden naar andere sectoren. Ook de bouw kan dan in dat 

licht worden bezien. Daarbij is tevens van belang wat de ontwikkeling gaat wor

den van systemen als PGB of vouchers, ofwel benefits in money, in het kader van 

het basispakket. Ook op dit punt zal de verzekeraar een zekere vrijheid moeten 

worden geboden. 
Zoals gezegd, in andere sectoren kan het zijn dat de sturing van het aanbod, 

respectievelijk de kostenverantwoordelijkheid van de verzekeraars genuanceer

der ligt. Bij het ziekenhuiswezen, met een kostbare infrastructuur, lijkt het 

onvermijdelijk dat de overheid tach nog kiest voor een bepaalde regulerende rol. 

In feite is deze differentiatie in sturing ook thans reeds een feit. Immers de hui

dige drie compartimenten kennen ook een verschil in sturing. 

De aanpak van fasering en differentiatie zal een lange periode in beslag kunnen 

nemen. Zelfs op het gevorderde dossier van de geneesmiddelen is een periode 

van 5 jaar voorzien door de verzekeraars zelf alvorens zij een bepaalde verant

woordelijkheid kunnen overnemen. Overigens is deze, zelfs in dit dossier, nog 

niet vastgesteld. 

Tenslotte 

Het is en blijft een proces van lange adem. Het vereist veel van alle betrokken 

actoren. Met name de eis van consistentie en volhardendheid in het volgen van 

een eenmaal uitgezette koers, zal veel vergen. Een dergelijk proces lijkt zich 

moeilijk te verstaan met het per definitie korte-baan-werk van politiek beleid en 

met de op-en neergang in de economische conjunctuur. Dat betekent dat de 

stapsgewijze benadering onontkoombaar is. De keuze welke segmenten van de 

zorgsector een dergelijke beleidsverandering moeten ondergaan, en in welke 

volgorde is daarbij van groat belang. 

Drs. R.L.].M. Scheerder is voorzitter College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). 

181 




