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De ziekenhuiszorg is in acht jaar tijd met 8 miljard euro gestegen. De zorg kostte in 2006 ruim 18 miljard euro. In
1998 was dat nog 10 miljard euro per jaar. Doordat de financiering van dit type zorg zo ingewikkeld is, zijn de redenen
van de uitgavenexplosie niet te achterhalen.
Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoeksbureau Ecorys, dat in opdracht van patiëntenfederatie NPCF
poogde te achterhalen wat de oorzaak is van de kostentoename van gemiddeld 9 procent in de afgelopen zes jaar.
Het aantal ziekenhuisopnamen is de laatste jaren weliswaar gestegen, maar het aantal dagen dat iemand in een
ziekenhuis verblijft, is navenant gedaald. Ecorys schrijft dat ook nieuwe medische apparatuur of duurdere medicijnen
niet de oorzaken zijn van de gestegen zorgkosten.
De zorgkosten van ziekenhuizen stijgen sneller dan het ministerie van VWS elk jaar begroot, onder andere op basis
van voorspellingen van het Centraal Planbureau. Jaarlijks moet VWS tussentijds enkele honderden miljoenen euro
bijpassen.
Directeur Iris van Bennekom van NPCF vermoedt "dat het vooral samenhangt met de complexiteit van het systeem.
Steeds meer managers moeten er met hun staf steeds meer tijd in steken, en dus geld."
Bestuursvoorzitter Peter van der Meer van MC Haaglandenheeft geen verklaring voor de sterk gestegen kosten, ook
niet bij zijn eigen ziekenhuis. "Een klein deel van die toename zal voortkomen uit de jaarlijkse cao-loonstijging van 2 à
3 procent. Voor de rest heb ik geen idee", aldus Van der Meer.
Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) kan de oorzaak niet achterhalen. "Het is een soort
autonome groei. We kunnen er geen vinger achter krijgen," zegt een woordvoerder van de vereniging. Hij stelt dat de
oorzaak mogelijk zou kunnen liggen bij de academische ziekenhuizen en medisch specialisten. In de algemene
ziekenhuizen heeft het budget de laatste vijf jaar constant rond 10 miljard euro gelegen, volgens de vereniging.
Directeur Van Bennekom van de patiëntenfederatie meent dat de transparantie en de voorspelbaarheid van de
kostenontwikkeling verbeteren, naarmate meer behandelingen door de overheid worden vrijgegeven.
Sinds twee jaar mogen zorgverzekeraars met ziekenhuizen onderhandelen over de prijs van bepaalde

Page 2
Vraagteken bij stijging kosten van ziekenhuis met 8 mld NRC Handelsblad January 31, 2008

behandelingen. In 2006 mocht dat voor 10 procent van de behandelingen, vorig jaar werd dat percentage verhoogd tot
20. In de komende vier jaar wordt het percentage verruimd naar 60 tot 70 procent.
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