
ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

V
olgendeweek, op8oktober,
doet dekortgedingrechter
uitspraak in een zaakdie is
aangespannendoor veertig
instellingen indegehandi-
captenzorg, samenmetde

VerenigingGehandicaptenzorgNederland
(VGN).Ookggz, debrancheorganisatie
voor geestelijke gezondheidszorg, en enke-
le organisaties voor ouderenzorg tredenop
als eisendepartij. Zij verzetten zich tegen
hetnieuwe inkoopbeleid vande zorgkan-
toren voorde langdurige zorg. Indeprak-
tijk komtdit neer op een forse kortingop
het tarief dat zij voorhun inspanningen
kunnenberekenen.

Er staat veel ophet spel.Het gaat om
mensenmet eenernstige verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijkehandicap. Zij
zijnhun leven lang afhankelijk van zorg.
Dankzij de inspanningen van zorgorgani-
saties en zorgmedewerkers krijgen zij be-
scherming, begeleiding enondersteuning
opdat zij, ondankshunbeperkingen, een
goed levenkunnen leiden.Het gaat ook
omouderenmetdementie enom ‘moei-
lijke’ cliëntenmet eenernstige gedrags-
stoornis, die permanent toezicht nodig
hebbenengespecialiseerdebegeleiding.

CONFLICT
Dekern vanhet conflict tussende zorg-
kantoren ende zorgaanbieders betreft een
eenzijdige kortingophet tarief: van96%
(ofnoghoger) naar eenuniform tarief van
94%vanhetmaximumtarief dat doorde
NederlandseZorgautoriteit (NZa) is be-
paald.Deze verlaging vanhet tarief geldt
voor 2021, het is eenovergangsjaar ommet
hetnieuwe inkoopbeleid te lerenwerken.
Dekorting voor 2022 en2023 isnogniet
bepaald.

DeVGNheeft berekenddathet bij deze
korting van2%gaat omeenbedrag vanglo-
baal €150mln.Ongerekendgaat dat om
3600medewerkers (2400 fte).

Eennadere onderbouwing vandeze
2% isnergens te vinden, ondankshet
doorspitten vandebeleidsdocumenten
vande zorgkantoren.Waarom2%enniet
1%of 3%?Enwaaromnu, juist in een tijd
dat de coronapandemie zoveel vergt
vande zorgmedewerkers?

Overigens, eenantwoordopde vraag
waarom inhethuidige inkoopbeleid is ge-
kozen voor 96%vanhetmaximumtarief is
evenminergens te vinden.Het lijkt alsof
de gedegenberekeningen vandeNZa, die
gebaseerd zijn op reëel gemaakte kosten
engeleverdeprestaties, voor de zorgkanto-
renniet ter zakedoen.

PITTIGE BEZUINIGING
Zonder onderbouwingkrijgt dehele sector
eenpittigebezuinigingopgelegd. En in
de langdurende zorgbetekentbezuinigen
verschraling van zorg. Immers, juist voor
mensendie zó van zorg afhankelijk zijn,
is het kunnen inzetten van voldoende en
goedopgeleidemedewerkers essentieel.

Minder geldbetekentminder zorgper-
soneel. Veel anderemogelijkhedenom
tebezuinigen zijn erniet, of zijn al benut.
Sommige zorginstellingengebruiken zelfs
eendeel vanhunhuisvestingsbudget om
voldoendepersoneel te kunnen inzetten.

De zorgkantoren ziendat anders.De
verlaging van2%wordt generiekopgelegd
maar kan ‘terugverdiend’wordendoorhet
indienenenuitvoeren vanplannenop vier
gebieden: passende zorg, innovatie, be-
drijfsvoeringof duurzaamheid.

De zorgkantoren lichtendedifferenti-
atie in tariefvormingals volgt toe: ‘Tarief-
differentiatiewordt gematigd ingezet en
beloont koplopers, terwijl het achterblij-
vers stimuleert.Het leidt tot veranderend
zorggedrag enbetere kwaliteit van zorg’.
En, aldusde zorgkantoren, het is eenmid-
del omdegrotefinanciële opgaven voorde
langdurige zorghet hoofd te kunnenbie-
den.Minister vanVolksgezondheidHugo
de Jonge is positief: ‘Prijsdifferentiatie
stimuleert zorgaanbieders omdoelmati-
ger tewerken.Het is eenbelangrijk instru-
ment omkwaliteitswinst te boeken,met
de cliënt alswinnaar’.

De gedachte is ookdat die 2%snel kan
worden terugverdiend.Deze stellingwordt
evenminonderbouwd, terwijl voordie 2%
wel eenextra inspanningwordt verwacht.

De rechter zal uiteraard eeneigenaf-
wegingmaken. Ikhoop vanharte dat een
aantal belangrijke overwegingenmedebe-
palend zullen zijn voorhet uiteindelijke
oordeel.

Teneerste kost plannenmaken tijd. Tijd
die zorgmedewerkersniet aandedagelijk-
se zorg enbegeleidingkunnenbesteden.
Iedereenheeft demondvol vanminder
administratieve lasten, ditwordtweer een
papierwinkel van formaat.

Ten tweede is het alombekenddat bij
innovatie dekosten voordebatenuitgaan.
Het ideedat er door eerst te korten endan
een innovatieplan te vragenmeer geïn-
noveerd zalworden, is té potsierlijk voor
woorden.Het getuigt vannul kennis van
hoe innovaties gerealiseerdworden.Dat
geldt evenzeer voorde verwachtingdat
dezeplannenmakerij zal leiden tot veran-
derend zorggedrag.

Tenderde zijn zorgkantorenuit op
korting vande tarieven, doelmatigheid
is het toverwoord. Zij zijndusbij uitstek
niet geschikt enniet in staat omdeplan-
nendie zij vragen tebeoordelen. Zij heb-
benhiervoornochde expertise, nochde
legitimiteit.

WEINIG RESPECT
Eenzijdigde spelregels veranderen, vervol-
gens roependat erwel degelijk overleg is,
en intussenwel 1november 2020 afkon-
digenals deadline voorhet indienen van
degevraagdeplannen, getuigt vanweinig
respect voorde sector en voordemensen
diehet betreft.

Het droevigste is dat het tot een rechts-
zaakmoet komenomzorgkantoren te
doen inziendat zijmoeten inbinden, de
NZa-tarievenmoeten respecteren enmoe-
ten stoppen tedenkendat de inzet vanbot-
te financiële prikkels tot betere zorg leidt.

Als dit plandoorgaat is er ééngrote ver-
liezer: de cliënt en zijn familie. Zij hebben
niets te kiezen enkunnenalleenmaarho-
pendathunnodenbepalend zijn voorwel-
ke zorg straksnoggebodenwordt.

Z O R G

Korting toontweinig respect voor de langdurige zorg

$ Zorgkantoren
willen aande
langdurige zorg
een forse
korting
opleggen

$ Deze korting
is niet
onderbouwden
moet zorgen
voor ‘innovatie’

$ In de praktijk
leidt dit tot
een papier-
winkel en verlies

Zonder
verdere
onderbouwing
krijgt de
langdurige
zorg een
pittige
bezuiniging
opgelegd
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