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Gezondheidszorg tussen keuze en solidariteit 
Wanneer is ingreep nog te betalen? 
Hoe stoppen we de kostenexplosie inde zorg?  

Het CPB kwam donderdag 21 maart 2013 met een plan: druk de extra jaren die iemand kan 
leven door een medische ingreep uit in een geldbedrag.  
Wie teveel kost, krijgt geen vergoeding. 

Discussie: Vergoed je een operatie bij een 84-jarige die daar door iets langer leeft? 

Van de volkskrant verslaggevers Robert Giebels, Gijs Herderschee , DEN HAAG 22 maart 2013 

 

De extra jaren die iemand kan leven door een medische ingreep, moeten in een geldbedrag 
worden uitgedrukt. Dat bedrag, afgezet tegen de kosten van die ingreep, bepaalt of deze wordt 

gedekt door de basisverzekering.  
Dat geldt dan bijvoorbeeld wél vooreen 40-jarige die tien levensjaren wint door een dure 
behandeling, maar niet voor een 84-jarige die daardoor een half jaar langer leeft. 
 
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is zo'n 
maat voor 'gezondheidswinst' noodzakelijk om te 

bepalen welke richting de Nederlandse gezond-
heidszorg op moet gaan. Het CPB noemt de 
maatstaf in een donderdag 21maart 2013 versche-

nen economische studie naar de toekomst van de 
zorg een 'qaly' spreek uit: kwallie.  
Het getal in euro's staat voor quality adjusted life 

year: het aantal gewonnen levensjaren 
gecorrigeerd voor de kwaliteit van leven. 
 
NB: Dit rapport is een studie naar aanleiding van de 
adviesaan-vraag van Minister Schippers van Volksgezondheid 
juni 2011 aan de SER, waarover de Senioren van het CNV 
“Onder Dezelfde Paraplu” in samenwerking met PCOB en KBO 
Nederland in september 2011 een studie-themadag in Utrecht 
hebben georganiseerd onder de titel “Van Latere Zorg” met 
inleidingen van Dr. Paul Besseling van het CPB, Prof. Werner 
Brouwer van de Erasmus Universiteit  Rotterdam en Drs. Jaap 
Smit, voorzitter CNV Vakcentrale. 
Jaap Dijkema Vz Senioren CNV Publieke Zaak. 

 
Extra levensjaar 
'Als je de effectiviteit van zorg wilt bepalen, 

moetje gezondheidswinst afwegen tegen de 
kosten en daar is die qaly voor', zegt 
CPB-onderdirecteur en opsteller van het rapport, 

Casper van Ewijk. 'Het gaat om de waarde van 
een extra jaar leven.' Het bepalen van die waarde 
kan aan de hand van enquêtes. ‘Of door te kijken 
hoeveel geld mensen bereid zijn aan veiligheid uit 
te geven.' 
 
Is de qaly bijvoorbeeld gesteld op € 80.000, dan 

mag een ingreep in het ziekenhuis maximaal  
€ 80.000 per 'gewonnen' gezond levensjaar 
kosten. 'Stel dat een chemokuur € 300.000 euro 

kost. In principe wordt dat vergoed door de 
basisver-zekering. Maar met de qaly maak je dan 
een afweging.  

 

Als de arts schat dat bij een 84-jarige patiënt deze 
behandeling een half jaar winst oplevert, dan is 

dat € 600.000 per qaly.' 
Is de patiënt 40 jaar en de arts voorziet na 
behandeling minimaal tien gezonde jaren, dan 

deel je de kosten van de behandeling door tien en 
kom je op € 30.000 per jaar.  
Als voor de verplichte basisverzekering tegen 

ziektekosten een qaly van € 80.000 wordt 
gehanteerd, dan komt de 84-jarige niet voor 
behandeling in aanmerking, maar de 40-jarige 
wel. 

 
Volgens Van Ewijk gaat het hier om een 'extreem 
voorbeeld'. Bij grensgevallen zal de beslissing 

volgens hem altijd in de spreekkamer genomen 
worden tussen arts en patiënt. Hij verwerpt de 
suggestie dat dit een kille economenbenadering is. 

'Het gaat ook om kosteneffectiviteit. Wat koopje 
voor de euro's die je als collectief uitgeeft?  
Per slot is de basisverzekering een collectief 
verplichte verzekering.' 
‘Het staat iedereen vrij om zich te verzekeren voor 
het geval een ingreep op basis van de qaly niet 
door de basisverzekering wordt vergoed,’ zegt Van 
Ewijk. 'Die verzekeringen zullen er zeker komen 
als de qaly als normvoorbehandelingen wordt 
ingevoerd . Daarover moet nu eerst de discussie 
op gang komen.' 
 

Tegelijk moet de afstemming tussen behandelend 
artsen beter.  
'Vaak zie je juist bij ouderen dat een aantal 
specialisten tegelijk met één patiënt bezig is.  
Ook dan gaat het uiteindelijk over kwaliteit van 
leven en over kosten. Dat moet beter worden 
afgestemd.’ Maar dat is een doelmatigheids-
discussie. Daarover gaat deze studie niet,  
stelt Van Ewijk. 
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Zorg is als een koekoeksjong: ze eet alles op als niemand iets 
doet. 
Scenario’s Nederland zorgland. Dat de zorg anders moet worden georganiseerd, daaraan 
twijfelt niemand meer. Maar welke scenario's zijner? 
Nederland staatvoor een waterscheiding. Er moeten fundamentele keuzen worden gemaakt in de 
organisatie van de zorg. Gebeurt er niets, dan gaat in 2040 33% van het nationaal inkomen op aan 
zorgkosten. Nu is dat 12,5%. De keuze om te veranderen is aan de politiek.  

 

Laten politici alles bij het oude, dan stijgen de 
belastingen sterk en dat is slecht voor de 
economie en de werkgelegenheid. Worden de 

stijgende zorgkosten niet op de belastingbetaler 
verhaald, dan wordt zorg meer en meer het 
koekoeksjong op de begroting dat uitgaven aan 

bijvoorbeeld onderwijs, uitkeringen en defensie 
opeet. 
 

Niet alleen de stijgende kosten nopen tot 
herbezinning.  
Nederlanders zijn gemiddeld steeds hoger 
opgeleid, worden mondiger en willen zelf 
beslissen welke zorg zij krijgen.  
Tegelijk neemt de kennis over de kwaliteit van 
zorg toe. Die trends versterken elkaar.  
Ze leiden ertoe dat de uniforme zorg, die 
grotendeels door zorgverzekeringen worden 
gedekt, niet meer van deze tijd is. 

 
Nederland zorgland moet dus gaan schuiven.  

Maar welke kant op?  
 
Er zijn vier mogelijke richtingen, stelt het Centraal 

Planbureau (CPB) in het rapport Toekomst voor 
de zorg: Tussen keuze en solidariteit, dat 
donderdag 21 maart 2013 aan minister Edith 
Schippers (VVD) van Volksgezondheid is 

aangeboden. 
 
Twee woorden staan in de zorg centraal, 

stelt het CPB:  
Zorgsolidaritelt en Risicosolidariteit. 
Bij het eerste gaat het om de vraag of zorg voor 
iedereen gelijk moet zijn of naar individuele keuze. Bij 
risicosolidariteit is het ene uiterste dat de 
zorgconsument alles zelf betaalt of, aan de andere 
kant, de verzekeraar. Kruis die twee assen en je hebt 
vier 'zorgwerelden'.  
Nederland zit nu 'rechtsonder' met hoge 
risicosolidariteit én hoge zorgsolidariteit.  
Wat verandert in de zorg als Nederland naar een van 
die werelden zou willen verhuizen? 

 

 
 
 

Scenario 1 
Meer collectief en meer verzekerd 
In deze zorgwereld worden de twee kenmerken van het 
Nederlandse zorgstelsel versterkt: nóg minder 
individueel toegesneden en nóg steviger verzekerd.  
Zorg, dat is 'ziekenhuiszorg' en langdurige zorg, vooral 
ouderenzorg, bijvoorbeeld in verpleeghuizen.  
Voor het eerste is de verplichte basisverzekering tegen 
ziektekosten.  
Voor langdurige zorg bestaat de volksverzekering 
AWBZ. 
 

Door de zorgpremie en het eigen risico inkomensaf-
hankelijk te maken, kan de solidariteit verder worden 
versterkt. Wie veel verdient, betaalt meer premie en 
heeft een hoger eigen risico dan iemand met een laag 
inkomen.  

 
Na het oproer in de VVD rondom de inkomensaf- 
hankelijke premie is dit scenario onwaarschijnlijk ge-
worden. Wel wil het VVD-PvdA-kabinet het eigen risico 
inkomensafhankelijk maken.  

Nu is dat € 350  voor iedereen. 

 
Scenario 2 

Consument gaat meer zelf betalen 
In deze 'zorgwereld', linksonder in de grafiek, blijft het 
verzekeringspakket min of meer ongewijzigd. Maar 
patiënten betalen zelf een deel van de ziekenhuis-
rekening of van een ingreep. In Zwitserland is die eigen 
betaling zo'n 10 % van de kosten van een operatie.  
 

In deze wereld hoort ook 'zorgsparen', waarbij burgers 
zelf sparen voor zorg op hun oude dag of de waarde 
van hun huis gebruiken voor het inkopen van zorg.  

Maar dat is volgens het CPB geen oplossing.  

 
“Vijf jaarverpleeghuiszorg kost grofweg €300.000,-- 
Vijf procent van de mensen heeft die zorg later nodig, 
verreweg de meeste mensen dus niet.  
Dergelijke grote bedragen moet je dan verzekeren, 
zeker voor de personen met lagere inkomens.' 

 
Scenario 3 

Zorg wordt meer op maat 
Nederland kan ook de richting inslaan naar meer 
keuzevrijheid in de geleverde zorg, rechtsboven in de 
grafiek.  
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De ouderenzorg wordt dan een vangnetvoorziening 
waarbij burgers zichzelf kunnen bijverzekeren of uit 
spaargeld extra zorg financieren.  
 

In de ouderenzorg beweegt Nederland zich in deze 
richting door bijvoorbeeld het wonen niet meer tot zorg 
te rekenen. ouderen huren een kamer in een tehuis en 
krijgen daarvoor eventueel huursubsidie.  

'Wie veel zorg wil, neemt een ruimer verzekerings-
pakket en betaalt meer,' zegt Casper van Ewijk, 
onderdirecteur van het CPB. 

 
Scenario 4 

Meer zelf betalen en meer keuze op maat  
Hier draait het om individuele keuzevrijheid in zorg, in 
verzekeringen en eigen verantwoordelijkheid.  
 
Dat 'Amerikaanse model', linksboven in de grafiek, staat 
haaks op de collectieve regelingen in Nederland.  

 

Een groot manco is dat de verzekeringsmarkt volgens 
het CPB 'faalt' door de veelheid aan verzekeringen, 
zeker in de ouderenzorg.  
 

De markt faalt omdat verzekeringen die voor kleine 
groepen of zelfs individueel zijn toe gesneden, duur 
zijn, daardoor 'onbetaalbaar' en zo hun doel 
voorbijschieten: verzekeren is bijna net zo duur als zelf 
de kosten dragen.  Die markt werkt niet.  
'Dan is overheidsingrijpen zinvol met collectieve 
regelingen.' 
Overigens schuiven de VS met de introductie van 
'Obamacare' - een rudimentaire vorm van de 
basisverzekering tegen ziektekosten - juist naar 
Nederland toe. 

 
Robert Giebels  
Gijs Herderscheé 

 

 

 
Redactioneel commentaar Volkskrant hierbij: 

 

Grenzeloze zorg Wie ziek is, wil de beste hulp, wat die ook kost. 
 
Het CPB daagt de politiek uit: wat gaan we doen 

tegen de explosie van de kosten van de 
gezondheidszorg?  
Het Centraal Planbureau (CPB) vervult steeds 

nadrukkelijker de rol van onverschrokken aanjager 
in het publieke debat, vooral als het gaat om de 
gezondheidszorg.  

 

Waar de politiek de fundamentele beslissingen 

soms liever voor zich uitschuift, legt het CPB ze 
keer op keer terug op tafel. 
 

In het geval van de zorg is dat nodig ook, want 
daar stevenen we af op een onhoudbare situatie.  
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Onder invloed van de vergrijzing stijgen de 

uitgaven maar door, met 4 procent per jaar, 
 wat de economische groei ver overstijgt.  
 

Wanneer dat zo doorgaat, bedragen in 2040 de 
zorguitgaven 31 procent van de totale collectieve 
uitgaven. Nu is dat nog 13 procent.  

 
Deze kostenexplosie is een bedreiging voor de 
groei van de werkgelegenheid en de economie:  

 
Blijft er nog geld over voor scholen, wegen en de 
sociale zekerheid? 

 
Dát de zorgkosten blijven groeien is geen 
gewaagde stelling. 

 De medische technologie opent voortdurend 
nieuwe mogelijkheden en patiënten stellen hogere 
kwaliteitseisen.  

Het antwoord daarop van opeenvolgende 
kabinetten bleef de afgelopen jaren hangen in 
symptoombestrijding: het zorgpakket wordt 

kleiner, patiënten moeten zelf steeds wat meer 
betalen, in toeslagen wordt geschrapt.  
 
Het zijn praktische oplossingen voor de korte 

termijn. Bovendien worden ze opgediend als kale 
bezuinigingen, zonder duidelijke visie.  
 

Structureel helpt het niet, stelde de Algemene 
Rekenkamer eerder al vast: de overheid heeft 
'weinig zicht' op de echte oorzaken en ook 

nauwelijks een idee van de effectiviteit van de 

oplossingen. 
 
Het alarmsignaal van het CPB verdient daarom een 

breed gehoor.  
 

Twee kernvragen staan voor de 

planeconomen centraal.  
Eén: waar houdt de rol van de overheid op 

en moeten we het zelf gaan regelen?  
Twee: is het echt zo vreemd om de 
financiële opbrengst van een medische 

ingreep (in gewonnen levensjaren) een rol 
te laten spelen in de afweging of we er wel 
of niet aan beginnen? 

 
Het CPB beseft waarschijnlijk best dat die laatste 
taboedoorbrekende vraag felle reacties zal 

uitlokken.  
 
Wie ziek is, wil de beste medische hulp - ongeacht 

de kosten.  
 
Toch gooit het bureau de steen in de vijver, in de 

hoop dat er een fundamenteel politiek debat op 
gang komt - een debat dat gevoerd moet worden 
voordat het probleem onbeheersbaar is. 

 
Raoul du Pré 
 

 
 

 

 
 


