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‘Budgetplafond en doorleverplicht dragen bij aan 

zorgtransitie’

Wat is volgens u de kern van het probleem?

‘De kiem van het probleem ligt in een verschil in visie op zorg. Wij zetten ons in om de zorg toegan-

kelijk en betaalbaar te houden. Dat heeft ook alles te maken met capaciteit, bijvoorbeeld van ver-

pleegkundigen. Er zijn vrijwel overal tekorten. De beperking van de groei staat in het hoofdlijnenak-

koord en we zijn samen verantwoordelijk voor die opdracht, ook het Ikazia. Daarom maken we 

met ziekenhuizen afspraken over de omzet.’

PREMIUM

Na het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam is ook bij het Zuyderland MC in Sittard-

Geleen het afgesproken omzetplafond in zicht. Gevolg: patiënten die bij coöperatie 

VGZ verzekerd zijn, moeten naar een ander ziekenhuis of komen voor bepaalde 

behandelingen op een wachtlijst. Beide ziekenhuizen hebben geen doorleverplicht 

afgesproken en VGZ is niet van plan behandelingen boven het plafond te 

vergoeden. Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg en verantwoordelijk voor de inkoop 

van zorg bij VGZ, legt uit hoe de situatie bij Ikazia is ontstaan en welke visie achter het 

VGZ-beleid zit. 'Onze rol is niet om alles in te kopen wat er is, maar precies genoeg.'

� Bewaren

Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg VGZ
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Als er in de regio een bepaalde behoefte is aan zorg en mensen graag geholpen worden in een 

bepaald ziekenhuis, waarom zou je dan vasthouden aan zo’n omzetplafond?

‘We houden zeker rekening met de zorgvraag in de regio, het is niet zo dat we in ieder ziekenhuis 

hetzelfde contracteren. Als een ziekenhuis het kwalitatief goed doet, zoals inderdaad het Ikazia, en 

mensen gaan er graag heen, dan heb je iets moois neergezet. Alleen, we zijn er met zijn allen ver-

antwoordelijk voor om de zorg te verduurzamen. Onze rol is niet om alles in te kopen wat er is, 

maar precies genoeg. Niet te veel, niet te weinig. Dat kun je natuurlijk nooit helemaal goed inschat-

ten, vandaar dat we met de meeste ziekenhuizen een doorleverplicht afspreken. Ikazia wilde dat 

alleen niet.’

Waarom zijn jullie daarmee akkoord gegaan?

‘Voor Ikazia was het een heel hard punt en wij kunnen ze er niet toe dwingen. We hebben er toen 

mee ingestemd, maar wel gevraagd of ze aan de bel willen trekken als het plafond in zicht kwam. 

Dat hebben ze ook gedaan: in juni gaven ze aan dat op deze manier in november het plafond be-

reikt zou worden. Wij wilden toen gezamenlijk de patiënten informeren.’

Hoe kan het dat dit niet gelukt is? Ikazia-directeur Rob Kievit gaf in een interview aan ver-

rast te zijn toen jullie een brief naar de huisartsen stuurden…

‘Dat verraste mij dan weer, want we hebben de brief in conceptversie bij hen neergelegd. We heb-

ben er vervolgens alles aan gedaan om via zorgadviseurs onze verzekerden te laten weten waar ze 

het beste terecht kunnen. Patiënten kunnen daar prima mee uit de voeten trouwens, in enkele ge-

vallen worden ze zelfs sneller geholpen.’

Wat vinden jullie van het verwijt dat de vrije artsenkeuze op deze manier in het geding is?

‘Dat is niet terecht, het is niet zo dat we maar één ziekenhuis in de regio hebben gecontracteerd. 

Verzekerden hebben nog steeds ruime keuze en als ze echt alle keuze willen hebben, kunnen ze 

een restitutiepolis afsluiten.’

Verwacht u dat deze affaires VGZ verzekerden gaan kosten?

‘Nee en dat zou ik ook heel jammer vinden. We hebben onze verzekerden vooraf goed geïnfor-

meerd en het lukt heel aardig om ze naar tevredenheid in een ander ziekenhuis te laten helpen. Ik 

denk dat mensen wel begrijpen dat het in hun belang is dat we scherp op de kosten zijn zodat de 
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premies niet te ver oplopen. Vooral voor mensen met een kleine beurs. Ik vind het wel goed dat de 

NZa consumenten erop wijst bij het kiezen van een verzekeraar en een polis de budgetplafonds in 

de gaten te houden. Maar dat is niet het enige. Als gezegd spreken we met de meeste ziekenhuizen 

een doorleverplicht af, zodat patiënten er altijd terecht kunnen. Ook als het plafond overschreden 

wordt.’

Waarom hanteren jullie een harde lijn en vergoeden jullie niet een deel van de meerzorg die zie-

kenhuizen leveren boven het afgesproken budgetplafond?

‘Ik vind het geen harde lijn maar een duidelijke lijn. De transitie in de zorg is een hele opgave, die 

kost veel tijd en aandacht. Er zijn ziekenhuizen die zich daar elke dag voor inspannen. Die samen 

met ons kijken hoe we op een andere manier goede zorg te leveren, bijvoorbeeld buiten het zie-

kenhuis. Wat moeten zij denken als we ziekenhuizen die dat niet doen en over het plafond heen-

gaan wat extra’s geven? Dat zou niet fair zijn.’

Een vergoeding van bijvoorbeeld 30 procent lijkt me ook een duidelijke lijn, draait het dan toch 

vooral om de omzet?

‘Integendeel, zou ik zeggen. Natuurlijk moeten we letten op de betaalbaarheid, maar onze andere 

criteria zijn een betere kwaliteit op maat voor de patiënt en het moet passen binnen de capaciteit 

die er is. We hebben honderd bewezen voorbeelden van hoe het anders kan en we hebben nog 

eens zeshonderd ideeën liggen om uit te proberen. Die verzinnen we niet zelf, die halen we op bij 

artsen en verpleegkundigen. Daar geven we graag de ruimte aan en wat in het ene ziekenhuis is 

bedacht, willen we graag bij het andere onder de aandacht brengen.’

Dat klinkt heel mooi, maar hoe valt dat te rijmen met bijvoorbeeld een artikel in NRC dat 

jullie het Ikazia op deze manier drijven tot financiële zelfmoord?

‘Daar is geen sprake van, het Ikazia is helemaal geen noodlijdend ziekenhuis en draait een goed re-

sultaat.’

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat volgend jaar niet weer dezelfde situatie ontstaat?

‘Door goede afspraken te maken. We moeten niet alleen praten over groei, maar ook over transitie. 

Daar moeten we uit kunnen komen. De stap naar zinnige zorg lijkt me voor iedereen heel zinnig.’
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UITGELICHT

Belhawi wil ondernemingsgeest naar Slo-

tervaart brengen

Een groep zorgondernemers onder leiding van Sinan Belhawi 

heeft zich bij de curator van het MC Slotervaart gemeld om 

het ziekenhuis over te nemen. Belhawi wil de maatschappen 

weer invoeren en veel meer doen aan innovatie.

PREMIUM

UITGELICHT

‘Ziekenhuizen moeten juist wel onderhan-

delen over nieuwe medicijnen’

Moeten ziekenhuizen zich wel of niet met medicijnprijzen be-

moeien? Ja, zegt Jaap van den Heuvel, bestuursvoorzitter van 

het Rode Kruis Ziekenhuis. Juist het ziekenhuis wordt het 

meest direct geraakt in de portemonnee en zit daardoor het 

scherpst in de onderhandelingen. Ook staan ze het dichtst bij 

de patiënt.
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