
Beleidsmaatregelen VVD voor betere Zorgkwaliteit met lagere 
kosten 

In dit document worden door de VVD-Wageningen een aantal beleidsmaatregelen 
voorgesteld om de kwaliteit van de Zorg te verhogen en de daaraan verbonden 
kosten (snel) te verminderen. De voorstellen zijn gebaseerd op ervaringen van VVD 
collega’s elders in ons land -vooral in de sfeer van de GGZ. De ervaringen leiden tot 
een aantal beleidsmaatregelen die gebaseerd zijn op best practices. De 
beleidsmaatregelen hebben betrekking op zowel het lokale als het regionale niveau. 

Beleidsmaatregel 1. Maak zwaardere zorg steeds één stapje lichter door 
detailafspraken met zorgaanbieders over een substitutie agenda. Speelt op 
regionaal en lokaal niveau. 

De zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben dit bijvoorbeeld gedaan met specialistische 
GGZ (SGGZ) in Limburg. Hierdoor worden 30% dure bedden afgebouwd door nauw 
overleg en prestatieafspraken. Scheelt ongeveer 20 miljoen per jaar en er is meteen 
draagvlak voor deze beleidsmaatregel. Het is belangrijk om te leren van 
zorgverzekeraars; de belangen van de gemeenten en de zorgverzekeraars gaan 
vaak gelijk op. 

Links: 

https://www.zorgvisie.nl/financien/nieuws/2016/12/vincent-van-gogh-en-vgz-starten-
leertuin-ggz-/ 

https://www.cz.nl/over-cz/nieuws/2017/aanbieder-vincent-van-gogh-gaat-zorg-in-de-
regio-limburg-anders-organiseren 

Ander voorbeeld: snelle zorgpaden voor veelvoorkomende aandoeningen 
(ADHD/autisme). Nu moeten cliënten in zo’n traject (veel) te lang wachten zodat de 
klachten erger worden en jeugd bijvoorbeeld examens niet halen of uitvallen op 
school. De diagnose zou in een maand gesteld moeten kunnen worden waarna er 
meteen behandeld wordt -in plaats van een jaar wachten. De totale tijd besteed aan 
diagnosestelling is tenslotte vaak maar 10 of 25 uren verdeeld over een half jaar of 
meer. Een echelon lichtere zorg scheelt vaak veel in kosten en is voor cliënten vaak 
ook persoonlijker en fijner. Zo kost een zorgproduct in de generalistische basis GGZ 
(BGGZ) ongeveer 1.000 euro en in de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) ongeveer 
5.000 euro. Denk bijvoorbeeld aan ADHD diagnose in BGGZ en vervolgens 
medicatie in SGGZ in plaats van zowel diagnose als medicatie direct in de SGGZ. 
Maak hierover afspraken met grotere maar vooral ook kleinere en goedkopere 
aanbieders in de regio om zodoende de kosten naar beneden te krijgen. 

Een groep van 20% van de zorggebruikers veroorzaakt 80% van de kosten. In de 
gemeenten Horst aan de Maas en Venlo wordt daarom maatwerk geboden aan 
veelgebruikers (en dus niet aan alle cliënten). Om dit voor elkaar te krijgen moet de 
regio scherp onderhandelen over de duurste zorgvormen en daarbij echte (dure) 
externe specialisten inschakelen die zelf ervaring hebben bij zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders. De gemeentelijke ambtenaren zijn hier geen goede counterpartner, 
want ze missen de specialistische kennis en ervaring. Het gaat tenslotte niet om 
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kostenverlaging door een lagere prijs maar om kostenverlaging door een slimmere 
werkwijze. Laat de zorgverlenende instelling dan ook profiteren (met bijvoorbeeld een 
extra premie voor innovatie) als ze de doelstellingen halen. Zo ontstaat een win-win 
situatie. 

Link: 

https://www.cooperatievgz.nl/newsroom/vincent-van-gogh-start-ggz-leertuin-met-vgz 

 

Beleidsmaatregel 2. Controleer de wachttijden zodat de klachten niet erger 
worden door het  wachten. Speelt op regionaal en lokaal niveau. 

Zorgverzekeraars dwingen tegenwoordig af dat zorgverlenende partijen op hun 
website actuele wachttijden vermelden. Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd en 
staat in alle contracten van zorgverzekeraars met zorgverleners in de GGZ. Deze 
wachttijdmonitoring kunnen we bevorderen door bijvoorbeeld een regel te laten 
opnemen in de uitnodigingsbrief: "ontevreden over uw wachttijd; informeer het 
sociaal loket (startpunt??) van uw gemeente om te kijken of u elders eerder in 
behandeling kunt komen". Zo voorkomen we dat mensen onnodig lang wachten 
terwijl ze elders in behandeling hadden kunnen zijn. Tevens geeft het goede input 
voor inkoopgesprekken met aanbieders (bij goede aanbieders de omzetplafonds 
verhogen en bij slechtere verlagen). 

Beleidsmaatregel 3. Stoppen met standaard breed screenen door het sociaal 
team om aanbodgericht werken en aanzuigende werking te voorkomen. Speelt 
op lokaal niveau. 

Deze beleidsmaatregel volgt uit de logica: “als je alles vraagt, dan krijg je ook zicht 
op problemen die je anders nooit behandeld zou hebben”. Het zit zorgverleners in de 
natuur om dan te proberen die problemen ook op te lossen. Het is niet duidelijk of 
hier literatuur over is (omdat dit allemaal vrij recente ontwikkelingen zijn), wel is 
bekend dat bijvoorbeeld preventief zelfonderzoek kan leiden tot verdubbeling van 
zorgkosten. 

Link: 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2014/06/12/
effecten-van-preventief-zelfonderzoek-op-zorgkosten/effecten-van-preventief-
zelfonderzoek-op-zorgkosten.pdf (bijvoorbeeld pagina 59 geeft aan dat het dubbel 
zoveel kosten veroorzaakt als bespaard). 

Het bezwaar van een brede screening geldt ook voor de WMO. De WMO-kosten 
kunnen er ook door stijgen. Voorbeeld: iemand die breed screent gaat misschien ook 
huishoudelijke hulp aanbevelen ("u heeft er recht op") terwijl de cliënt eigenlijk komt 
voor een traplift. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om pas breed te gaan screenen op 
het moment dat een hulpvrager meer dan eens aan het loket verschijnt en er dus 
meer aan de hand zou kunnen zijn.  
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Beleidsmaatregel 4. Matched care door goede onafhankelijke triage om vooral 
stepped care voorkomen. Speelt op regionaal en lokaal niveau. 

Stepped care leidt tot zowel onder- als overbehandeling van cliënten. En tot dure 
zorg. Daarom zetten vrijwel alle zorgverzekeraars in op matched care (dat wil 
zeggen; in één keer Zorg op de juiste plek met de juiste behandeling).  

Probleem is dat ambtenaren in de praktijk echter nog vaak stepped care 
implementeren. Bijvoorbeeld door een praktijkondersteuner huisartsen op het gebied 
van jeugd (POH jeugd) veel zelf te laten behandelen in plaats van goede triage uit te 
laten voeren en het behandelen over te laten aan de zorgaanbieder die het beste 
matcht op de hulpvraag. Het lijkt door stepped care dat de zorg goedkoper wordt, 
maar feitelijk maak je de zorgpaden langer en dus duurder.  

Voorbeeld: in de gemeente Wageningen worden POH (SOH) GGZ jeugd 
deskundigen ingehuurd die werken voor een dure gespecialiseerde zorgaanbieder. 
De onafhankelijkheid en kennis van de sociale kaart (om goede matched care te 
kunnen doen) staat dan onder druk. In het nabijgelegen Renkum is er bijvoorbeeld 
voor gekozen om zelf deze POH jeugd in dienst te nemen om onafhankelijkheid te 
waarborgen en beter te kunnen sturen op lichtere zorg waar dat wenselijk is. 
Bovendien kan de gemeente dan zelf signalen ontvangen waarvan geleerd kan 
worden. 

Links: 

 http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Agenda%20GGZ%20-
%20achtergrondnotitie-%20DEF.PDF.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwjh97PevfbRAhXmAMAKHSjBAf0QFgggMAA&url=https%3A%2F%2
Fwww.nza.nl%2F1048076%2F1048181%2FBasis_GGZ_Hoe_gaat_coo_peratie_VG
Z_dit_inkopen.pdf&usg=AFQjCNHZ8TmRQka07NtQZNGoDnBdve_C-
A&sig2=1P8B0mXMItJbngkL_XRt5g 

 

Beleidsmaatregel 5. Stop met bureaucratische verantwoordingsdocumenten 
opleggen aan leveranciers (slimme dataverzameling) zodat een voldoende 
concurrentie behouden blijft. Speelt op regionaal en lokaal niveau. 

Een voorbeeld: in de contracten in een regio staat dat aanbieders van jeugd-GGZ 
hun omzet moeten verantwoorden met een accountantsprotocol en maandelijks 
productiecijfers moeten aanleveren. Omdat elk traject start met een beschikking van 
de gemeente en de gemiddelde prijzen en doorlooptijden daarvan bekend zijn, is het 
onzin om maandelijks instroomgegevens op te vragen. Pas achteraf blijkt hoe “duur” 
een cliënt was, dus deze cijfers geven maar weinig inzicht. Sterker nog: GGZ-
aanbieders leveren cijfers van hun omzet aan en krijgen dan van de betreffende 
gemeente te horen dat het niet overeenkomt met de gegevens die de gemeente uit 
een andere bron heeft.  
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Ook wordt gevraagd om allerlei monitoring-gegevens. Dit levert ook een grote druk 
op het ambtenarenapparaat om deze gegevens te verwerken. De toegevoegde 
waarde (bovenop de landelijke cijfers die al verzameld worden) is twijfelachtig. 

De kosten van dit soort controles zijn vaak zo hoog, dat kleinere aanbieders stoppen 
en grotere aanbieders zich terugtrekken uit gemeenten waar ze maar weinig 
omzetvolume hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van afwijkende ICT 
aanleverstandaarden binnen de regio waarop aanbieders weer hun ICT systemen 
moeten aanpassen. Eindresultaat kan zijn: een verslechtering van de 
concurrentiepositie van de gemeenten en slechtere en grootschaliger jeugdzorg.  

Daarom is door de staatssecretaris onlangs per decreet ook de omzetgrens voor 
zorgaanbieders voor accountantscontrole verhoogd. Wageningen zou dit voorbeeld 
moeten volgen en zorgaanbieders met een kleinere omzet dan die omzetgrens 
moeten vrijwaren van dit soort lasten (het afgelopen jaar was Wageningen strenger 
in de leer dan de norm was).  

Link: 

https://www.zorgvisie.nl/kwaliteit/nieuws/2016/11/lvvp-luidt-noodklok-over-jeugd-ggz/ 

Beleidsmaatregel 6. PGB zorgaanbieders goed controleren op slechte zorg. 
Speelt op regionaal en lokaal niveau. 

Het PGB wordt vaak misbruikt om ondermaatse en dure zorg te bieden. De 
zorgaanbieders die dit doen worden ook wel “PGB-cowboys” genoemd. We zouden 
kunnen afspreken dat bij het verlenen van een PGB getoetst wordt op de reputatie 
van de zorgaanbieder (en dan niet van de rechtspersoon, maar van de eigenaren 
erachter). PGB-houders kunnen actief bevraagd worden over de kwaliteit van 
verleende pgb-zorg. PGB cowboys zorgen ervoor dat de problemen later alsnog 
moeten worden opgelost met inmiddels veel duurdere algemene of 
maatwerkvoorzieningen. 

Link: 

 https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=
8&ved=0ahUKEwiJ966qv_bRAhVGvRQKHe1gD04QFggcMAA&url=http%3A%2F%2
Fdemonitor.ncrv.nl%2Fpgb-fraude%2Fte-weinig-toezicht-van-het-rijk-op-cowboys-in-
de-pgb-
zorg&usg=AFQjCNH903XEctvllj0KawGG1JRt1VKftA&sig2=mcNol8VilRo65WZJiFbQ
2w 

Beleidsmaatregel 7. Stop met te brede preventieprogramma's: die bereiken de 
doelgroepen meestal niet. Speelt op regionaal en lokaal niveau. 

Het verdient de voorkeur alleen evidence-based preventieprogramma’s te gebruiken 
en die dan heel specifiek op één doelgroep richten. Veel experimenteren met 
preventieprogramma’s aan brede doelgroepen is een hele dure leerweg omdat maar 
weinig programma’s slagen. Eventueel succesvolle pilots overnemen van andere 
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gemeenten, maar niet alleen volstaan met het bevragen van de eigen bevolking 
zoals met “Samen Wageningen”. 

Link: 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/preventie-is-soms-erger-
dan-de-kwaal.9448030.lynkx.  

Beleidsmaatregel 8. Neem risico's weg bij werkgevers bij gesubsidieerde 
arbeid. Match  actief met op verborgen werk. Speelt op regionaal en lokaal 
niveau. 

Werkgevers horen vaak pas heel laat hoeveel subsidie ze krijgen op het in dienst 
nemen van een medewerker via de participatiewet. Dat verhoogt hun risico en kan 
maken dat werkgevers dit mijden. Ook zien werkgevers vaak niet welk "verborgen" 
werk ze hebben. Een goede accountmanager bij het werkgeversservicepunt kan 
hierbij helpen. Praat met werkgevers welke risico’s ze ervaren en neem die zo snel 
mogelijk weg. 

Beleidsmaatregel 9. Stimuleer relatietherapie bij huwelijksproblemen. Speelt op 
lokaal niveau. 

Het voorkomen van een (v)echtscheiding voorkomt veel problemen, ook voor 
eventuele kinderen. Goede evidence-based relatietherapie is 70% effectief met 
gemiddeld  800 euro aan kosten. Dit is tevens veel goedkoper dan een 
echtscheidingsadvocaat. Goede voorlichting hierover aan mensen en de schaamte 
voor relatietherapie wegnemen kan dus een groot effect hebben, zonder dat het de 
gemeente iets extra kost. Geef dan ook aan welke partijen een goede evidence- 
based relatietherapie bieden door als gids te fungeren. 

Link: 

http://www.chicagoeft.com/wp-content/uploads/2013/05/Status-and-Challenges.pdf 

Specifieke problemen Wageningen 

In het licht van bovenstaande beleidsmaatregelen (b)lijken in de gemeente 
Wageningen vooral de volgende problemen te spelen: 

• Weinig onafhankelijke triage; 

• Weinig gedetailleerde inkoopafspraken met grotere en duurdere aanbieders; 

• Screening is vrijwel altijd van het type “breed”; 

• Er wordt te veel op gemeentelijk ambtelijk niveau beslist zonder externe 

specialisten in te schakelen met eigen ervaring in de zorg; 

• Te weinig gebruik maken van best practices van andere actoren en veel zelf 

proberen te bedenken. 
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