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Akkoord in zorg bespaart Schippers 1 miljard

DEN HAAG. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een akkoord in de zorg gesloten.
De overeenkomst levert minister Schippers structureel een besparing op van 1 miljard euro.
Patiënten, zorgverzekeraars, huisartsen en diverse politieke partijen hebben gisteren positief
gereageerd op de afspraken, die de komende jaren een einde moeten maken aan de gestaag
stijgende zorgkosten. Zo is afgesproken dat de uitgaven voor de zorg minder zullen stijgen
dan in het regeerakkoord staat.
Eerdere plannen om het basispakket te verkleinen en zo 1,5 miljard euro te bezuinigen, zijn
grotendeels van de baan. In plaats daarvan worden artsen strenger met het verstrekken van
verzekerde zorg. Schippers heeft becijferd dat zij vanaf 2015 structureel ongeveer 1 miljard
euro minder hoeft uit te geven, nu is overeengekomen dat de zorguitgaven in 2014 nog 1,5
procent en na 2015 1 procent stijgen. In het regeerakkoord was 2 procent groei opgenomen.
Alleen de kosten van huisartsen mogen meer groeien als zij patiënten behandelen die anders
bij de duurdere specialist zouden zijn beland.
De aangekondigde ingreep (1,5 miljard euro) in het basispakket blijft uit omdat artsen beter
gaan opletten of geleverde zorg wel zinnig en zuinig is. Deze operatie moet 1,2 miljard euro
opleveren, waardoor er 300 miljoen euro overblijft die moet worden bespaard op het basispakket.
Schippers riep organisaties eerder al op mee te denken over mogelijke maatregelen en ze betrekt
de reacties bij haar verdere plannen.
Inzet is verder dat het voor patiënten duidelijker moet worden welke zorg wel en niet wordt
vergoed, en welke tand- of huisarts wel of geen contract heeft met hun zorgverzekeraar.
De minister onderhandelde de afgelopen tijd met ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen,
geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Alle organisaties leggen
de afspraken positief voor aan hun achterban.
Voorzitter Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland is blij dat een verdere verkleining van
het basispakket is voorkomen. Iedereen blijft zo verzekerd van een breed pakket aan zorg,
aldus Rouvoet.
Ook het Landelijk Platform GGz en de patiëntenfederatie NPCF zijn daar verheugd over.
De NPCF wijst erop dat de rekening voor de besparing niet zomaar bij de patiënt belandt.
De oplossing voor de stijgende zorgkosten wordt nu ook gezocht in het aanpakken van
verspilling en onnodige zorg. In plaats van het mes fors in het basispakket te zetten, werken
alle betrokken partijen aan de doelmatigheid van de zorg, worden richtlijnen strakker toegepast
en wordt de patiënt beter betrokken bij zijn behandeling.

