


wassen neus of noodzaak

De stand van zaken rond zorg en 

marktwerking



Waarom ook al weer?

• Lange wachtlijsten

• Er moest concurrentie komen

• Veel klachten

• Bastion van de machtige medicus

• Kostenbeheersing

• Keuzevrijheid



Wat gedaan?

• Invoering van de DBC’s in ziekenhuizen

• Zorgverzekeraars meer invloed

• Gereguleerde toename van vrije prijsvorming

• Invoering van de marktmeester

• Invoering van de ZVW (Zorgverzekeringswet)



Marktwerking volgens VWS

informatie voor de zorgconsument

http://www.youtube.com/watch?v=1z6bsJwf0Ys



Doelen

• Zorg moet beter

• Klant is koning (www.kiesbeter.nl)

• Concurrentie op prijs

• Beperking kostenstijging

• Kortere wachtlijsten



Hoe ziet het er nu uit?

• Er is inmiddels een woud van 33.000 DBC’s

• Prijsonderhandelingen

• Vanaf 2012 70 % van alle ziekenhuiszorg in de 
vrije prijzen

• NZa wil door naar 85% (alleen hele complexe 
zorg blijft erbuiten)

• 1 januari 2012 invoering DOT (DBC’s Op weg naar 
Transparantie) moet leiden tot 3500 
zorgproducten



En werkt het?

• De kwaliteit is niet verbeterd

• Kosten stijgen explosief

• Toename bureaucratie

• De wachtlijsten voor complexe zorg lopen op

• Toename private klinieken voor zorg die snel 

winst oplevert

• Zorgverzekeraars hebben grote invloed



En werkt het?

• Keuze voor duurdere DBC’s

• Overconsumptie

• Ziekenhuizen gaan markt verdelen op basis 

van complexiteit

• Tweedeling?

http://www.youtube.com/watch?v=w6X4tIdlj

4E&feature=related



Even een uitstapje naar de VV&T

• Fusiegolf

• Modernisering van de AWBZ

• WMO en Aanbestedingen

• Kaalslag

• Anonieme zorg

• Invoering minutenzorg in de V&V

• http://www.youtube.com/watch?v=c9rob1Rd
Osk&feature=related



Marktwerking; werkt het? 

• Het past niet in de zorg

• Er is geen marktwerking maar deregulering

• Kosten blijven onverminderd groeien

• Toename macht verzekeraar

• Medisch specialisten spelen spel mee

• Verpleegkundige moet kiezen; specialist of 

generalist



Nog even de Miljoenennota

• 852 miljoen naar Ouderenzorg

• Snijden in basispakket

• PGB en Zorg in  Natura qua budget 

samenvoegen

• Scheiden zorg en wonen

• Taakherschikking arts->verpleegkundige




