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Huisarts neemt steeds meer zorg over 
 

Ziekenhuis is groei kwijt. 
Van onze verslaggever Jeroen Trommelen, AMSTERDAM  

 
De sterke groei van het aantal patiënten in 
ziekenhuizen lijkt voorbij. Na een afnemende groei 
in 2011 lijken de ziekenhuizen ook dit jaar 2012 

slechts zeer beperkt te groeien. Dat stelt het 
Financieele Dagblad op basis van telefonisch 
onderzoek onder 25 ziekenhuizen. 

 
In meer dan de helft van de benaderde 
ziekenhuizen groeit de omzet dit jaar met minder 

dan 2,5 procent of vertoont zelfs een daling. 
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
kan de trend niet bevestigen, maar wijst erop dat 

ook vorig jaar de omzetgroei beperkt bleef tot 2,5 
procent. 'De trend van de afgelopen vijf jaar, waarin 
de gemiddelde groei 4,7 procent was, is dus al 
eerder gekeerd', zegt de NVZ-woordvoerder. 
 
Vorig jaar (2011) spraken zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen met de minister af de zorgkosten 
vanaf dit jaar met maximaal 2,5 procent te laten 
groeien door selectief zorg in te kopen. Volgens de 

zorgverzekeraars is het nog te vroeg om te spreken 
van een trendbreuk. Betrouwbare cijfers over de 
huidige omzet van ziekenhuizen komen pas later. 

 
Hoewel veel verzekeraars laten doorschemeren dat 
de premie in2013 jaar niet of nauwelijks hoeft te 
stijgen, heeft dit volgens Marie-José van Gardingen 

van verzekeraar CZ geen relatie met de ziekenhuis-
kosten. 'We hebben dit jaar nog maar weinig 
declaraties van zieken huizen ontvangen, dus voor 
conclusies daarover is het te vroeg. De hoogte van 
de premie van volgend jaar hangt vooral af van de 
vraag hoeveel financiële reserve we van onze 

boekhouders moeten aanhouden. Dat bedrag moet 
niet te laag zijn, maar ook niet te hoog.' 
 

Als de omzet van ziekenhuizen in2012 beperkt 
stijgt, kan dat volgens de NVZ worden verklaard 
door een betere begrotingsdiscipline van 

ziekenhuizen en specialisten, mogelijk ook door een 
meer terughoudende houding van patiënten en 
door actievere huisartsen. 'Langere wachtlijsten 

hoeven er in elk geval niet te zijn.' 
 
Huisartsen hebben de afgelopen jaren de zieken-

huizen inderdaad zorg uit handen genomen, bleek 
afgelopen september 2011 uit een onderzoek van 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). ‘Sinds 2006 is 
het aantal bezoeken per patiënt jaarlijks met 7,3 
procent gestegen door vergrijzing en doordat 
huisartsen behandelingen van het ziekenhuis 
overnemen'.  
Om aan de gestegen zorgvraag te kunnen voldoen, 
hebben huisartsen geïnvesteerd in personeel en 

apparatuur, waardoor zowel omzet als kosten sterk 
zijn gestegen, met respectievelijk 4 en 7 procent. 
 

Peter Kooreman, hoogleraar gezondheidseconomie 
aan de Tilburg School of Economics en 
Management, vindt het onderzoek van het 
Financieele Dagblad te onbetrouwbaar voor 

conclusies. 'De steekproef van 25 ziekenhuizen is te 
klein, en werd niet aselect afgenomen. Helaas is 
niet naar ontwikkelingen per specialisme gevraagd. 
Dat zou helpen om de trendbreuk, indien daar al 
sprake van is, te begrijpen.' 

 

 

Menzis eerste met premieverlaging 
Van onze verslaggever Gijs Herderscheê, DEN HAAG. 

Zorgverzekeraar Menzis verlaagt de premie voor de 

ziektekostenverzekering in2013 met zes euro. 
Menzis is de eerste verzekeraar die een premie-
verlaging aankondigt. De maandpremie voor de 

verplichte basisverzekering komt bij Menzis volgend 
jaar uit op 106 euro. 
Verzekeraar DSW-maakte eerder bekend de premie 

voor volgend jaar te bevriezen op 102,50 per 
maand.  
Voor een heel jaar kost de verzekering met dezelfde 

dekking bij DSW dus 42 euro minder dan bij Menzis. 

De aangekondigde premiebedragen zijn een 

meevaller voor het kabinet.  
Minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid 
rekent in de begroting op een gemiddelde premie-

stijging van € 20 per jaar. De lobbyclub van zorg-
verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), 
ageerde daar fel tegen omdat Schippers te 

optimistisch zou zijn. De premie kon volgens ZN 
zelfs wel € 100 duurder worden, vooral doordat 
verzekeraars van de toezichthouders (het ministerie 

van Financiën) een grotere buffer voor tegenvallers 
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moeten aanhouden. Het ministerie wil nu nog niet 
spreken van een meevaller omdat het gros van de 

verzekeraars nog met premieaankondigingen moet 
komen. 
In 2013 stijgt het verplichte eigen risico voor 

verzekerden van € 220 naar € 350 per jaar.  
Dit betekent dat de verzekering pas gaat uitbetalen 
als eerst dat bedrag zelf is uitgegeven.  

Dit maakt de verzekering echter niet goedkoper 
omdat de dekking wordt uitgebreid.  
Zorg die nu nog door de volksverzekering AWBZ 

wordt vergoed, valt volgend jaar onder de 
basisverzekering.  
De premies kunnen volgens DSW gelijk blijven door 
goedkopere medicijnen.  

Menzis wijst op goede contracten die met 
zorgverleners zoals ziekenhuizen zijn gesloten. 

Half november 2012 moeten alle verzekeraars hun 
premies bekend hebben gemaakt, zodat iedereen 
zes weken de tijd heeft om te beslissen of ze bij 

hun huidige zorgverzekeraar blijven of switchen 
naar een andere aanbieder. 
Patiëntenfederatie NPCF reageert positief op de 

nieuwe premie van Menzis: 'We vinden het 
belangrijk dat de premie niet verder stijgt', zegt 
directeur Wilna Wind. 'Mensen gaan volgend jaar al 
fors meer betalen doordat het verplicht eigen risico 
stijgt naar 350 euro.' 
 

 
 


