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De plaats van het persoonsge

bonden budget in de AWBZ 

DR. TH.E.M. MILTENBURG 

Kern van de recente voorstellen van kabinet, CDA-Tweede Kamerfractie, en een 

Interdepartementale Werkgroep is dat het persoonsgebonden budget (PGB) 

ten grondslag gelegd kan worden aan de vormgeving van een nieuwe 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die vraaggestuurd moet zijn. 

Oat leidt tot een ingrijpend ander perspectief op de gezondheidszorg. Diep 

ingrijpende veranderingsprocessen zullen ontworpen en uitgevoerd moeten 

worden. Een complexe opera tie die voor veel hoofdbrekens zal zorgen. 

In het discussievoorstel van de CDA-Tweede Kamerfractie wordt aan het PGB een 

centrale plaats toebedacht in een nieuwe opzet voor de AWBZ. Recent heeft een 

Interdepartementale werkgroep een pleidooi gevoerd om de 'bevoogding van de 

AWBZ' af te schaffen. Zij pleit voor een vraaggestuurde financiering. Het kabinet 

heeft in juni een stand punt bepaald en blijkt voorstander van ingrijpende veran

deringen in de AWBZ. Het PGB speelt daarin een belangrijke rol. 

Deze bijdrage is er op gericht om de toekomstige rol van het PGB kritisch te 

bespreken vanuit mijn ervaringen met onderzoek naar de werking van het PGB 

in de sectoren verpleging en verzorging, de verstandelijke gehandicaptenzorg en 

de geestelijke gezondheidszorg. 

De voorstellen 

De hoofdlijn van kritiek is dat de gezondheidszorg op tal van gebieden teveel 

overheidsregulering kent. Het aanbod aan zorg is niet afgestemd op de vraag 

maar op de financiering en de regelgeving. Er wordt gepleit voor een andere ver

deling van verantwoordelijkheden: clienten moeten weer zeggenschap krijgen, 

instellingen meer vrijheid om de zorg naar eigen inzicht te organiseren. 

De oplossing wordt gezocht in een vergaande verandering van de AWBZ, beter 

gezegd de vorming van een geheel nieuw systeem voor verzekering van ernstige 

risico's. Verder zijn er diverse voorstellen voor herverkaveling. Zo wil de CDA

Tweede Kamerfractie bijvoorbeeld dat de AWBZ wordt gereserveerd voor langdu

rige verpleging en verzorging, de kortdurende zorg wordt naar de ziektekosten

verzekering overgebracht. Ook wordt gepleit voor een volledige dan wel zo ver

gaand mogelijke scheiding van wonen en zorg en de daarbij behorende schei

ding van financiering. 
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Reactie op voorstellen 

De hoofdlijn in de voorstellen tot 'ontvoogding' van de AWBZ lijkt mij een goede 

keuze: de client als vrager van zorg dient centraal te komen staan, zijn positie in 

relatie tot aanbieders, verzekeraars en overheid dient versterkt te worden. 

Beheersing van aanbod en van kosten dient plaats te maken voor een organisatie 

en financiering die door de vraag gestuurd wordt. 

Oat vraagt een zeer ingrijpende wijziging van de huidige AWBZ met vergaande 

consequenties voor verzekerden, aanbieders van zorg en verzekeraars. De positie 

van alle partijen die nu een rol spelen in de uitvoering van de AWBZ (consumen

ten, aanbieders, verzekeraars, toezichthouders, overheid) gaat veranderen. 

Verder zijn voor een vraaggestuurde organisatie, verzekering en financiering van 

de zorg tal van nieuwe instrumenten nodig die voor een groot deel nog ontwik

keld moeten worden. 

Aan nieuwe instrumenten als het persoonsgebonden of het persoonsvolgend 

budget wordt een heel centrale plaats toebedacht. Maar voor deze instrumenten 

geldt dater slechts een beperkte ervaring mee is opgedaan, met een bepaalde 

vormgeving van deze instrumenten en op een beperkt terrein van de AWBZ. Het 

is de vraag of deze instrumenten overal even goed toepasbaar zijn. 

In het voorstel van de CDA-Tweede Kamerfractie wordt tegelijkertijd bepleit veel 

meer ruimte te geven aan zelfsturing door maatschappelijke organisaties. Maar 

wie zorgt er nu voor dat in de strijd om de marktpositie de client niet uit het 

oog wordt verloren? Evenzo moet de overheid terugtreden en moet een sterkere 

Inspectie toezien op het respecteren van sociale grondrechten. Maar wat kan die 

overheid straks nog afdwingen bij aanbieders ofverzekeraars? Kortom, hoe gaat 

de verhouding tussen verzekerden en aanbieders en aanbieders en overheid er 

straks uitzien? 

Ik wil op enkele andere spanningsvelden wijzen. De AWBZ financiert thans de 

noodzakelijk geachte zorg. Verwacht mag worden dat in de toekomst de perma

nente spanning tussen behoeften en wensen van consumenten, de zorg die aan

bieders willen verlenen en de zorg die verzekeraars willen vergoeden sterker 

naar voren zal komen. Ook een systeem waar vraagsturing centraal staat zal 

indicatiesystemen kennen, niet alle zorg die verzekerden wens en of professionals 

willen verlenen zal vergoed worden. Wie stelt straks op basis van welke argu

menten normen? 

Een ander spanningsveld is dat tussen vraagsturing en beheersing van collectie

ve lasten. Een belangrijke politieke eis voor de vormgeving van een nieuw stelsel 

is dat voorzien wordt in deugdelijke beheersingsinstrumenten voor de ontwikke

ling van collectieve lasten. In het beoogde stelsel vervalt de budgettering van 

instellingen omdat deze afhankelijk worden van de vraag op de markt naar hun 

producten en diensten. Twee andere instrumenten die genoemd worden zijn 
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indicatiesteiling en risicodragende zorgkantoren. 

In aile notities over indicatiesteiling wordt echter benadrukt dat deze door een 

onafhankelijke partij dient te worden uitgevoerd. Dat lijkt dus geen stuurinstru

ment waar een verzekeraar wat mee kan. Naar mijn mening is dat overigens ten 

onrechte. En bij het idee van een risicodragende verzekeraar behoren nog instru

menten ingevuld te worden. Aan de ontwikkeling van instrumenten om de las

tenontwikkeling te beheersen moet dus nog terdege aandacht worden besteed. 

Een element dat heel weinig aandacht heeft gekregen is de verhouding tussen 

kosten die direct aan zorg worden uitgegeven versus beheerskosten die nodig 

zijn om een bepaald type verzekering te laten functioneren. De verwachting van 

het kabinet is dat de beheerskosten van zorgkantoren flink zuilen stijgen. 

Datzelfde geldt vermoedelijk voor aanbieders die immers per verzekerde hun 

kosten moeten specificeren. 
Een andere vraag is ofhet wenselijk c.q. mogelijk is voor de AWBZ van een heel 

ander stelsel uit te gaan dan in de overige verzekering tegen ziektekosten. Kun je 

die stelsels zo verschillend laten functioneren? Wordt zo niet een a parte markt 

voor de AWBZ geschapen die afwijkt van de markt voor de ziektekostenverzeke-

ring? 
Tenslotte hebben aile voorsteilen gemeen dater stilzwijgend van wordt uitge-

gaan dat een stelsel van vraagsturing veel minder regulering zal kennen. Maar 

klopt die verondersteiling wel? Ofwordt de regulering verlegd van de insteiling 

naar de verzekerde? En: hoeveel regulering kennen andere markten? 

De keuze voor het PGB 

Het PGB is een uitstekend instrument om de client de mogelijkheid te geven die 

hulp te zoeken die het beste bij zijn of haar vraag aansluit. Uit al het onderzoek 

dat tot nu toe is uitgevoerd komt dat als een kernconclusie naar voren. De client 

kan zelf be pal en wie de gewenste zorg zalleveren, kan een wezenlijke rol spelen 

in het vaststeilen van de leveringsvoorwaarden en betaalt zelf de kosten. De 

client is dus in staat om vooraf zelf de afweging tussen kwaliteit en kosten te 

maken. Inzet van dit instrument geeft de beste garantie dat de wensen van de 

client ook in de praktijk van ailedag gehonoreerd worden. Dat is van ongeloof

lijk groat belang voor mensen die langdurig athankelijk zijn van zorg. 

Op dit moment speelt het PGB een vrij marginale rol in de AWBZ. Het is lande

lijk ingevoerd in de thuiszorg en in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. In 

beide sectoren is het volume in financiele zin bescheiden. De discussie over een 

eventuele invoering in de geestelijke gezondheidszorg is nog niet afgerond. In de 

sector van verzorgingshuizen en verpleeghuizen is het PGB nog niet ingevoerd. 

Het interessante perspectiefvan de recente voorsteilen is om dit instrument een 

centrale rol te laten spelen in de vormgeving en de uitvoering van de AWBZ. De 
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client zou daarmee weer de regie over de zorg terug kunnen krijgen. Deze is ver

loren gegaan door de aanbodregulering die de huidige AWBZ karakteriseert. 

Opmerkelijk is echter dat er in de recente voorsteilen geen pleidooi wordt 

gevoerd om op korte termijn aile verzekerden die ge!ndiceerd zijn voor vormen 

van zorg waarvoor thans een PGB is ingevoerd, zelf de keuze te laten maken tus

sen de vorm waarin de aanspraak verkregen wordt: zorg in natura dan wei een 

PGB. Oat is toch een eerste stap die erg voor de hand ligt, zeker gelet op het toe

komstperspectief. 

Om de potenties van het PGB voor de client tot zijn recht te laten komen, dient 

een aantal randvoorwaarden vervuld te worden: 

1. Het budget dient voor de individuele budgethouder toereikend te zijn om de 

benodigde zorg in te kunnen kopen; 

2. De client dient zelf in voldoende mate het type zorg of de aard van de onder

steuning te kunnen kiezen; 

3. Er dienen feitelijke keuzemogelijkheden op de markt van aanbieders te zijn; 

4. Het PGB dient voldoende volume te hebben om tot een koopkrachtige vraag 

op de markt te leiden; 

5. Qua vormgeving dient het budget zo ter beschikking te worden gesteld dat 

het voor clienten zonder ondersteuning van derden goed hanteerbaar is. 

Op de eerste voorwaarde ben ik niet gerust. Een belangrijke verworvenheid van 

het huidige stelsel is dat aile noodzakelijke kosten vergoed worden. Een budget

stelsel kan er gemakkelijk toe leiden dat de client slechts een deel van de feite

lijk noodzakelijke kosten vergoed krijgt. 

Of een budget toereikend is, hangt afvan de wijze waarop de behoefte van de 

client wordt vastgesteld, in welke mate de verzekeraar aan de behoefte aan zorg 

tegemoetkomt en op basis van welke prijzen een budget wordt berekend. 

Veelal wordt ervan uitgegaan dat de client na een onafhankelijke indicatiestel

ling in een bepaalde zorgzwaartecategorie wordt ingedeeld. Er is dan geen spra

ke van een echt aan de persoon gebonden budget. De variatie tussen clienten is 

in het huidige naturastelsel buitengewoon groot. Oat realiseert men zich veelal 

niet. Die varia tie laat zich moeilijk vangen in een rechtvaardig categorieenstel

sel. Ook vanuit het oogpunt van kostenbeheersing is het de vraag of een catego

rieenstelsel verstandig is. 

Of de tweede voorwaarde vervuld wordt, hangt afvan de typen zorg die de client 

ten laste van zijn budget kan brengen. In het discussievoorstel van de CDA

Tweede Kamerfractie wordt de werking van de AWBZ bijvoorbeeld beperkt tot de 

kosten van langdurige zorg. Aanzienlijke groepen in de AWBZ maken nu van 24 

uurverblijf gebruik. Die kosten horen volgens het voorstel niet in de nieuwe 

AWBZ. Dezelfde vraag kan gesteld worden voor werk- en recreatieve faciliteiten 
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die nu vanwege de AWBZ bekostigd worden. Hoe kun je mensen niet alleen de 

regie over de zorg maar die over hun Ieven teruggeven? En: heeft het wel zin om 

mensen de regie over de zorg te geven als andere cruciale aspecten van het Ieven 

niet door hen bepaald kunnen worden? 

Wordt voor die kosten aan een afzonderlijk budget gedacht? Het uit elkaar halen 

van verschillende behoeften mag vanuit een analytisch oogpunt van belang zijn, 

als het ertoe leidt dat voor iedere behoefte een beroep moet worden gedaan op 

een andere budgetregeling dan ontstaat snel een heel onoverzichtelijke stape

ling van budgetten met erbij behorende specifieke regels waar de client maar de 

weg in moet zien te vinden. 
Wat de derde voorwaarde betreft, is het aannemelijk dat als er voldoende koop

krachtige vraag ontstaat, er ruimere keuzemogelijkheden op de markt zullen 

komen. Dat vraagt wel tijd. Clienten hebben tijd nodig om te ontdekken welk 

type zorg het beste aansluit bij hun behoefte. Ook zij denken nog vaak in het tra

ditionele aanbod waarmee zij vertrouwd zijn geraakt. Ook voor instellingen en 

nieuwkomers op de marl<t vergt het een omschakeling. Een product op maat van 

de klant vraagt om een andere aanpak dan serie- of massaproductie. 

Als alle AWBZ-verstrekkingen in de vorm van een budget ter beschikking worden 

gesteld, zal er zeker sprake zijn van voldoende volume. Ik verwacht bij zo'n grote 

koopkrachtige vraag een aanzienlijke dynamiek op de markt. 

Wat de vormgeving van persoonsgebonden budgetten betreft, zijn allerlei varian

ten denkbaar. Voor uiteenlopende vormen en mogelijke effecten lijkt verbazing

wekkend weinig belangstelling te bestaan. Van groot belang is de keuzevrijheid 

van de verzekerde, de wijze waarop budgetten beschikbaar worden gesteld, voor

schriften van verzekeraars voor het gebruik van het budget en eventuele aanvul

lende eisen van fiscaliteit en werkgeversverplichtingen. 

Het lijkt me heel zinvol te zoeken naar mogelijkheden om de belasting te ver

minderen die voortkomt uit de rol van werkgever van een budgethouder. Een 

volledige afschaffing lijkt me geen reele optie. Met creativiteit en politieke 

bereidheid moeten er betere alternatieven te vinden zijn dan de huidige regels. 

Tot slot. De kern van de recente voorstellen is: ga na ofhet PGB ten grondslag 

gelegd kan worden aan de vormgeving van een nieuwe AWBZ die als hoofdken

merk vraaggestuurd moet zijn. Dat leidt tot een ingrijpend ander perspectief op 

de gezondheidszorg. Op tal van onderdelen zullen diep ingrijpende verande

ringsprocessen ontworpen en uitgevoerd moeten worden. Het mag als een 'com

plexe operatie' betiteld worden die voor vee\ hoofdbrekens bij het chirurgisch 

team zal zorgen en een groot beroep op hun creativiteit zal doen. 

Dr. Th. E. M. Miltenburg was jarenlang nauw betrokken bij onderzoek naar het persoons

gebonden budget in de zorg. Hij werkt thans vanuit zijn bureau Social Concepts aan het 

beleidsgericht ontwerpen van innovatics in de zorg. 
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