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bezuinigingsvoorstellen

Geachte mevrouw Schippers,
Het Landelijk Platform GGz presenteert u hierbij haar bezuinigingsvoorstellen voor de zorg. Dit doen wij
naar aanleiding van uw oproep in het TV-programma Buitenhof.
Op 6 maart jl. heeft het Landelijk Platform GGz hierover met u een persoonlijk gesprek gevoerd. En hebben
we aangegeven op welke terreinen wij menen voorstellen te kunnen doen, en op welke terreinen wij hechten
aan bestaande afspraken, zoals het Bestuurlijk Akkoord dat u in juni 2012 met de ggz-sector, verzekeraars
en het Landelijk Platform GGz hebt afgesloten. In een brief die we u stuurden op 27 maart jl. hebben we nog
iets concreter aangegeven op welke terreinen we voorstellen kunnen aandragen.
We zijn verheugd dat we u twee rapporten kunnen aanbieden: het rapport “Voorkom ondoordachte
bezuinigingen in de ggz” dat het resultaat is van onze ggz-specifieke Meldactie onder onze cliënten en
familieleden. Maar ook het rapport “Verbeter Zorgsysteem en realiseer bezuinigingen” dat ZorgmarktAdvies
in opdracht van het Landelijk Platform GGz heeft opgesteld.
Graag geven we u een aantal zaken mee, die naar onze mening van cruciaal belang zijn om draagvlak
te behouden.
Met het bestuurlijk akkoord ggz is een belangrijke koers uitgezet van duurzame besparingen in
combinatie met versterking van de kwaliteit van zorg. Cliënten en familieleden in de ggz hechten
veel waarde aan deze afspraken en vinden het belangrijk dat deze koers wordt voortgezet en dat
aanvullende bezuinigingsmaatregelen daarmee niet interfereren.
Kostenstijgingen in de zorg zijn vaak het gevolg van verkeerde prikkels in het systeem. Recent is
opnieuw gebleken dat die verkeerde prikkels met name aan de aanbodzijde liggen, waar aanbieders
vooral gestimuleerd worden om hun omzet te verhogen. De rekening van bezuinigingen wordt vaak
neergelegd bij de cliënt. Dit was letterlijk het geval met de eigen bijdrage ggz, en is ook wanneer de
oplossing gezocht wordt in maatregelen in het verzekerd pakket. Wij vinden dat snijden in het
verzekerd pakket vermeden moet worden.
Het vertrouwen onder onze cliënten en familieleden om bezuinigingen te realiseren is onder druk
komen te staan door de berichtgeving in de media over fraude en het weglekken van geld in de
zorg. We verzoeken u daarom de benodigde bezuinigingen te realiseren binnen het zorgsysteem,
zonder dat de patiënt er iets van merkt.
Met deze rapporten doen wij u een handreiking om de komende jaren duurzaam kosten te besparen
in de geestelijke gezondheidszorg zonder dat de toegankelijkheid, de prijs en de kwaliteit van zorg
wezenlijk wordt aangetast.

Uit het rapport “Verbeter Zorgsysteem en realiseer bezuinigingen” dat Zorgmarkt Advies in
opdracht van het Landelijk Platform GGz heeft opgesteld, komen de volgende vier aanbevelingen:
1. Als minister van VWS kunt u in een convenant met zorgverzekeraars overeen komen dat zij de
jaarlijkse rendementen op hun reserves inzetten voor de inkoop van zorg. Hierdoor ontstaat een
extra ruimte van jaarlijks circa € 0,3 mld voor de inkoop van zorg. Het aandeel van de ggz in
deze € 0,3 mld is circa € 30 mln. Dit kan worden gerealiseerd zonder dat de collectieve lasten
toenemen en zonder dat de reserves van zorgverzekeraars worden aangetast.
2. Tussen ggz-instellingen bestaan grote verschillen wat betreft de overhead. Het verlagen van de
overhead en het verkleinen van de verschillen in overhead kunnen een substantiële besparing
opleveren. Als de ggz-sector het gemiddelde overheadpercentage weet te verlagen met 2,0%-punt
door alleen te snijden in de overhead en de facilitaire functies dan levert dat € 71 mln op. Het is aan
de zorgverzekeraars en de zorgkantoren om deze potentiële besparing via de zorginkoop
daadwerkelijk te realiseren. Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen hierbij richting de ggzaanbieders een gedifferentieerde aanpak hanteren. Mogelijkheden om de bureaucratie binnen
ggz-instellingen terug te dringen zijn het terugdringen van regels en de onnodige papieren
rompslomp. Maar ook kostenopdrijvende managementlagen. Of: vergelijk het CBF keurmerk voor
goede doelenorganisaties: een beperkt percentage van de inkomsten mag worden besteed aan
de overhead. Zo zouden ook zorgverzekeraars hierop moeten sturen bij zorginstellingen.
3. Door de daadwerkelijke tijdsinzet bij ggz DBC’s verplicht op de factuur te vermelden, worden
zorgverzekeraars in staat gesteld om ongewenste prikkels van de DBC-systematiek in de ggz
tegen te gaan en een besparing te realiseren van ongeveer € 17 mln. Ook het declaratiesysteem
moet worden aangepakt. Een paar minuten extra behandelen kan soms een verdubbeling van het
tarief opleveren. Zorgverzekeraars moeten er op letten dat zorgaanbieders in de ggz niet onnodig
een te dure DBC in rekening brengen. Hiervoor is het noodzakelijk dat zorgverzekeraars inzicht
krijgen in het werkelijke aantal behandelminuten. Als de patiënt dan ook nog eens de rekening
controleert kan hiermee in de ggz circa 17 miljoen euro worden bespaard.
4. De ggz kost veel, maar goede psychische zorg voorkomt ook kosten. De ggz bespaart naar
schatting minimaal circa € 1,36 mld op de domeinen arbeidsmarkt/sociale zekerheid en justitie.
Vanwege deze besparing is het reëel dat de betreffende departementen ook meebetalen aan de
aan het ministerie van VWS opgelegde bezuiniging. We denken bijvoorbeeld aan een percentage
van circa 10% van de kostenbesparing die ggz op hun beleidsterrein realiseert. Dit is circa € 136 mln
structureel.

Meldactie Voorkom Ondoordachte bezuinigingen in de zorg
Samen met andere PG-koepels heeft het Landelijk Platform GGz een landelijke meldactie gehouden over
verspilling in de zorg. Daarnaast hebben we binnen onze achterban voor een eigen Meldactie gekozen, die
ggz-specifieke vragen betreft. De resultaten vindt u in bijgaand rapport “Voorkom ondoordachte
bezuinigingen in de GGz”. Ze bevatten vele ideeën en suggesties voor een betere, efficiëntere en op den
duur ook goedkopere zorg. De belangrijkste conclusies vindt u op pagina 9 van het rapport.
Op basis van deze resultaten doen wij u een aantal aanbevelingen voor bezuinigingen op de korte en de
langere termijn:
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1. Zorg voor tijdige en gepaste zorg bij psychische klachten. Dit voorkomt verergering van klachten
die in een later stadium leiden tot een beroep op zwaardere zorg. Het voorkomt tevens
overbehandeling. Voorwaarde is dat de positie van de huisarts/POH en van de basis-ggz
versterkt wordt.
2. Start een doorbraakproject voor verkorting van de opnameduur. De gemiddelde opnameduur kan
verkort worden door vanaf het begin in te zetten op adequate behandeling, herstel en terugkeer in
de samenleving met goede ambulante (na)zorg. Wij zien nog grote verschillen tussen instellingen
als het gaat om gemiddelde opnameduur.
3. Stel een innovatiefonds in voor initiatieven die preventieve activiteiten ontwikkelen zodat een beroep
op duurdere ggz-zorg kan worden voorkomen, gecombineerd met een wetenschappelijk
onderzoeksprogramma waarin de effectiviteit van dergelijke programma’s wordt onderzocht.
4. Ga verspilling bij medicatieverstrekking tegen. Bij medicatie kan dat door waar mogelijk vervanging
van dure medicijnen door goedkopere medicijnen met dezelfde werking; en door het aanpassen van
de hoeveelheid medicatie op het gebruik.
5. Ga te hoge zorgdeclaraties tegen en bestrijd zorgfraude. Dit kan door cliënten meer inzicht te geven
in zorgnota’s, door de controlefunctie van zorgverzekeraars te versterken en meer verplichtend te
maken en door cliëntenorganisaties en individuele hulpverleners het makkelijker en veiliger te
maken om (vermoedens van) te hoge declaraties of zorgfraude te melden.
We gaan er vanuit dat we met deze rapporten en deze brief concrete aanbevelingen hebben kunnen doen
zodat u afgewogen beslissingen kunt nemen.
Met vriendelijke groet,

Marjan ter Avest
Directeur Landelijk Platform GGz
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