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Geachte mevrouw Stuiveling,
Met belangstelling heb ik het Conceptrapport Uitgavenbeheersing in de zorg
gelezen. Beheersing van de zorguitgaven is van belang om de betaalbaarheid van
de zorg te kunnen waarborgen. Naast betaalbaarheid van de zorg zijn ook
toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg belangrijke publieke belangen. Deze drie
belangen hangen nauw met elkaar samen. Voor een goed oordeel over de wijze
waarop ik invulling geef aan de borging van de drie publieke belangen is een
integrale afweging aangewezen. Daarom hecht ik eraan te vermelden dat in
Nederland de toegankelijkheid van de zorg zeer goed is. Op basis van de OECDcijfers blijkt keer op keer dat NedeHand zeer lage eigen betalingen kent.
Bovendien blijkt dat Nederland internationaal gezien een zeer breed uniform
basispakket heeft (waarvoor een acceptatieplicht geldt). NedeHanders ervaren
weinig belemmeringen om van zorg gebruik te maken en er worden zeer weinig
'unmet needs' gerapporteerd. Er zijn bovendien slechts geringe verschillen tussen
hogere en lagere inkomensgroepen, zowel qua betalingen als qua zorggebruik. De
kwaliteit van zorg is in NedeHand goed en op sommige onderdelen zelfs
uitstekend. Zo heeft Nederland internationaal gezien een zeer lage mortaliteit bij
hartziekten en beroertes, weinig vermijdbare ziekenhuisopnames en een hoge 5jaarsoverleving bij verschillende vormen van kanker.
Met inachtneming van deze kanttekening reageer ik hieronder op uw rapport, dat
geïsoleerd ingaat op één van de publieke belangen, in casu de betaalbaarheid.
De hoofdconclusie van de Algemene Rekenkamer betreft mijn inzicht in de
ontwikkeling van de zorguitgaven, de mogelijkheden die ik heb om deze tijdig te
beheersen en hoe ik deze mogelijkheden benut. Ik onderschrijf de conclusie van
de Rekenkamer dat de informatievoorziening op dit moment verbetenng behoeft.
Dit vraagstuk is al enige tijd door mij onderkend en ik ben dan ook vanaf mijn
aantreden bezig de informatievoorziening te versnellen en te verbeteren.
De Rekenkamer concludeert verder dat ik niet afdoende mogelijkheden heb om de
zorguitgaven te beheersen en dat ik mijn mogelijkheden niet optimaal benut. Ik
deel deze conclusie niet. Ik ben van mening dat ik afdoende mogelijkheden heb

Pagina 1 van 10

om mijn rol als systeemverantwoordelijke op te pakken. Mijn beleid is erop gericht
om de prikkels in het systeem op de juiste plaats te leggen en waar nodig te
versterken. Daarnaast benut ik mijn mogelijkheden om tarief- en
pakketmaatregelen te nemen en eigen bijdragen te vragen. Op basis van mijn
hervormingsagenda wil ik niet alleen de financiële houdbaarheid van de zorg
verbeteren, maar ook wil ik de kwaliteit van de zorgverlening verder verbeteren
en de goede toegankelijkheid tot de zorg op peil houden. In tegenstelling tot de
Rekenkamer ben ik van mening dat ik mijn verantwoordelijkheid voor de
beheersing van zorguitgaven voldoende kan waarmaken.
Ik heb mijn reactie op uw rapport als volgt opgebouwd. Alvorens nader in te gaan
op uw conclusies wil ik eerst in algemene zin stil staan bij een aantal kenmerken
van de zorgsector en de transitie, waarin de zorg zich momenteel bevindt. Tegen
deze achtergrond reageer ik vervolgens op uw ondeHiggende conclusies en
aanbevelingen. Ik verzoek u met klem mijn reactie, die ik mede namens de
staatssecretans van VWS stuur, volledig in uw rapport op te nemen.
Algemeen
Een belangrijk kenmerk van de zorgsector is dat de zorg weliswaar wordt
gefinancierd met collectieve middelen, maar wordt uitgevoerd door private
verzekeraars, die daartoe contracten sluiten met grotendeels pnvate, over het
land verspreide aanbieders. Het gaat daarbij om circa 100 ziekenhuizen, 1000
instellingen In de langdurige zorg, 100 Instellingen in de geestelijke
gezondheidszorg en meer dan 33.000 vrijgevestigde beroepsbeoefenaren. De
grenzen tussen de sectoren vervagen: veel instellingen zijn in verschillende
deelsectoren actief. De zorg die aanbieders veHenen en de daarmee
samenhangende uitgaven vergen geen expliciete toestemming van de minister
van VWS, maar vloeien voort uit de aanspraken die zijn vastgelegd in de Zvw en
de AWBZ. Deze kenmerken van de sector - pnvaat, hybride, zeer divers en zeer
veel entiteiten - hebben ontegenzeggelijk consequenties voor de wijze waarop de
uitgavenbeheersing vorm krijgt en de informatiestromen in de sector lopen.
De zorgsector is volop in beweging en bevindt zich op dit moment in een
transitiefase. De transitie van een aanbod- naar een vraaggestuurd zorgstelsel
heeft gevolgen voor de rol die de verschillende actoren in het zorgstelsel hebben.
De zorgverzekeraars kopen Zvw-zorg (curatieve zorg) in bij zorgaanbieders ten
behoeve van hun verzekerden. Zij onderhandelen over prijs en kwaliteit en doen
de uitgaven. Verschillen tussen verzekeraars komen tot uitdrukking in de hoogte
van de premie en/of kwaliteit van ingekochte zorg voor het basispakket Zvw,
waarmee zij dingen naar de gunst van de verzekerden. Hiermee hebben de
zorgverzekeraars een pnkkel tot doelmatigheid.
Op dit moment kopen de zorgkantoren bij aanbieders AWBZ-zorg (langdunge
zorg) in voor mensen in hun regio. In het Regeer- en Gedoogakkoord is
opgenomen dat de uitvoenng van de AWBZ overgaat naar de zorgverzekeraars.
Verzekerden hebben recht op zorg. De verzekeraars hebben een zorgplicht.
Binnen het stelsel heb ik de systeemverantwoordelijkheid. Ik moet zorgen voor
goede spelregels en randvoorwaarden en de juiste pnkkels in het systeem. De
transitie naar een vraaggestuurd zorgstelsel heeft ook gevolgen voor het
instrumentarium voor uitgavenbeheersing waarover ik kan beschikken.
De zorg is de grootste collectieve uitgavenpost en groeit fors, zoals u ook
constateert. De minister van Financiën, staatssecretaris van VWS en ik hebben
vorig jaar, kort na de start van dit kabinet, reeds besloten tot de instelling van een
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