
02  maart  2019 , pag.  6

Marktwerking zorg zit in het verdomhoekje
De marktwerking in de zorg is doorgeslagen, vindt minis-
ter Hugo de Jonge. Hij wil de keuzevrijheid van patiënten
inperken. Dat was juist een belangrijk argument om het
huidige stelsel in te voeren. Daar profiteert iedereen van,
vindt hoogleraar Wim Groot.

TONNY VAN DER MEE

H
et CDA van minister Hu-
go de Jonge omarmde in
2006 het nieuwe zorg-
stelsel met gereguleerde

marktwerking. Dat ditzelfde CDA nu
af wil van die ‘doorgeslagen’ markt-
werking, is een teken aan de wand.

,,Er is weinig draagvlak voor’’, zegt
Wim Groot, hoogleraar gezond-
heidseconomie aan de Universiteit
Maastricht. ,,Marktwerking wordt
gezien als negatief, maar het levert
ook veel op. Wachtlijsten zijn korter,
de keuzevrijheid van patiënten is
groter en de kwaliteit van de zorg is
verbeterd.’’

Marktwerking was het politieke
antwoord op de lange wachtlijsten
en hoge kosten in de zorgsector.
Voorheen was de zorg vooral afhan-
kelijk van budgetten. Was het geld
voor een behandeling op, dan werd
die stopgezet tot er weer budget was.
Het gevolg: wachtlijsten.

Het oude model zorgde voor een
ongelijke behandeling tussen pati-
enten met een ziekenfondsverzeke-
ring – voor lagere inkomens – en een
particuliere verzekering. Groot:
,,Artsen kregen voor een zieken-
fondspatiënt een vast bedrag, onge-
acht het aantal behandelingen. Voor
particulier verzekerden rekenden ze
hogere tarieven per consult. Die
konden direct doorlopen en kregen
meer tijd en aandacht. Ziekenfonds-
verzekerden moesten een nummer-
tje trekken en wachten op hun
beurt.’’

Nu heeft iedereen een basisverze-
kering voor vergoeding van de
meest noodzakelijke kosten. De po-
litiek bepaalt wat in het basispakket
komt, verzekeraars bepalen de
hoogte van premies. Zorgverzeke-
raars en zorgverleners concurreren
met elkaar om wie de beste en het
goedkoopst is. Dat stimuleert verze-

keraars goede zorg tegen de laagste
prijs in te kopen, en ziekenhuizen
om wachtlijsten weg te werken.

Groot: ,,Ziekenhuizen die meer
behandelen, krijgen meer geld. Bo-
vendien wordt de kwaliteit beter als
je behandelingen vaker doet. Met
name de kankerzorg is meer gecon-
centreerd in een aantal ziekenhui-
zen, die zich hebben gespecialiseerd.
Dat geeft de kwaliteit een impuls.
Door concentratie van de zorg mis-
sen sommige ziekenhuizen de boot,
met faillissementen als gevolg.’’

Concurrentie moet immers lei-
den tot betere zorg. Het Nederlandse
stelsel behoort tot de beste in Euro-
pa. Toch is er kritiek. Zorgverleners
besteden meer geld aan marketing
en reclame, de machtige verzeke-
raars potten geld op en de salarissen
van bestuurders rezen de pan uit.

Ziekenhuizen vinden dat verzeke-

raars bij het inkopen van zorg meer
letten op de prijs dan de kwaliteit.
Omgekeerd klagen verzekeraars dat
ziekenhuizen niet open zijn over de
kwaliteit van zorg.

Marktwerking betekent ook een
wildgroei aan nieuwe organisaties,
vooral in de thuiszorg. Groot: ,,Je
kunt vrij eenvoudig een commerci-
ele thuiszorgorganisatie beginnen.
Steeds meer ondernemers gaan de
markt op. Die zijn niet altijd bonafi-
de. Een vergunningsplicht juich ik
toe, maar dan is ook beter toezicht
van de inspectie nodig.’’

Tegelijk staat de behoefte aan
kleinschalige zorg haaks op de vele
fusies. Grote thuiszorgorganisaties
zijn daaraan ten onder gegaan. ,,Ne-
derland is een kartelparadijs. Fusies
worden gemakkelijk goedgekeurd,
maar leiden vaak niet tot verbete-
ring. Mensen herkennen zich niet
meer in die grote, logge organisa-
ties.’’

Dat geldt ook voor zorgverzeke-
raars, waar vier grote partijen in-
middels bijna de hele markt in han-
den hebben. Zij hebben een paar
miljard euro aan reserves voor on-
verwachte tegenvallers. Geld dat
volgens critici beter geïnvesteerd
kan worden in lagere premies.

,,Die reserves zijn niet nodig’’,
vindt Groot. ,,Iedereen is verplicht
verzekerd, dus verzekeraars weten
hoeveel er binnenkomt. Ook de uit-
gaven zijn redelijk voorspelbaar.
Aan de andere kant worden verzeke-
raars sinds de bankencrisis door de
overheid gedwongen zoveel reser-
ves te hebben.’’

Groot denkt niet dat minder
marktwerking de oplossing is. ,,Ik
betwijfel of het makkelijk anders ge-
organiseerd kan worden en of het ju-
ridisch kan. Een nieuw stelsel gaat
enorm veel kosten en brengt veel
bureaucratie met zich mee. Daar zit
niemand op te wachten.’’

‘Marktwerking
wordt gezien als
negatief, maar het
levert ook veel op’

Wim Groot


