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Nieuwegein, 26 januari 2021 

 

 

Betreft:   AO Bekostiging Verpleeghuizen 

 

 

Geachte Kamerlid, 

 

De Tweede Kamercommissie VWS debatteert op 28 januari 2021 in een algemeen overleg 

met minister De Jonge over de bekostiging van verpleeghuizen (integrale vergelijking en 

persoonsvolgende zorg).  

 

Naar de mening van seniorenorganisatie KBO-PCOB geven de geagendeerde Kamerbrieven 

een onhelder beeld van de keuzes die reeds gemaakt zijn en de keuzes die voorliggen. Uit 

nadere bestudering van de materie blijkt dat de integrale vergelijking verpleeghuiszorg een 

bezuinigingsmaatregel betreft waarvan de opbrengst van € 560 miljoen reeds in de 

meerjarenramingen is ingecalculeerd. Aan de andere kant lijkt het erop dat de minister de 

persoonsvolgende bekostiging, vanwege de kosten die hieraan verbonden zijn, laat 

verzanden in een veelheid aan probeersels zonder duidelijke conclusie. Wij verzoeken u 

hierover bij de minister door te vragen in het algemeen overleg en hem te vragen of hij onze 

ongerustheid kan wegnemen. Onderstaand lichten wij onze punten toe. 

 

Integrale vergelijking verpleeghuiszorg = € 560 miljoen bezuiniging 

Voor wat betreft de integrale vergelijking verpleeghuiszorg hebben wij begrepen dat de NZa 

een integrale vergelijking uitwerkt, waarbij het de bedoeling is dat deze vanaf 2022 

geleidelijk gaat inwerken op de tarieven. In het brede maatschappelijke 

heroverwegingsrapport Naar een toekomstbestendig zorgstelsel (april 2020) lezen wij 

hierover dat ”[h]et CPB heeft doorgerekend dat een efficiëntiewinst van circa € 560 miljoen 

behaald kan worden door het invoeren van een integrale vergelijking die doorwerkt op de 

tarieven in de verpleeghuiszorg. Het gaat hier om een beperking van de uitgaven die nodig 

zijn om het kwaliteitskader V&V te kunnen realiseren. Deze beperking van de 

uitgaventoename is reeds in het basispad van de Wlz-uitgaven verwerkt.”  

 

Voor KBO-PCOB staat voorop dat een integrale vergelijking van verpleeghuiszorg moet leiden 

tot kwaliteitsverbetering. Wij hebben er op zichzelf niets op tegen als het ook efficiënter kan, 

integendeel, maar desalniettemin worden wij ongerust om te moeten constateren dat 

hiermee nogal terloops een bezuinigingsmaatregel wordt doorgevoerd waarvan de beoogde 

opbrengst van meer dan een half miljard euro reeds in de boeken staat. Wij verzoeken u bij 

de minister door te vragen wat deze maatregel betekent voor de kwaliteit van de 

verpleeghuiszorg, en of hij kan garanderen dat de ingecalculeerde taakstelling de kwaliteit 
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niet schaadt. Deze vraag is extra actueel nu de NZa op 21 januari jl. heeft voorgesteld de 

integrale vergelijking eerst verder door te ontwikkelen omdat dat het model van integrale 

vergelijking nog niet robuust genoeg is om het toe te passen in de tariefregulering
1

. 

 

Persoonsvolgende bekostiging niet concreet vanwege de kosten? 

Voor wat betreft de persoonsvolgende bekostiging geldt dat KBO-PCOB dit een aantrekkelijk 

idee vindt dat kan leiden tot betere kwaliteit en meer keuzevrijheid voor mensen die gebruik 

maken van Wlz-zorg. Uit de brief van de minister blijkt dat er veel is geëxperimenteerd, met 

name met persoonsvolgende zorg, maar waar het uiteindelijk toe leidt laat zich niet goed 

samenvatten. Concreter is beleidsoptie 24 (Meer persoonsvolgende bekostiging in de Wet 

langdurige zorg) uit Zorgkeuzes in Kaart (juli 2020). Volgens de analyse van het CPB en de 

betrokken ministeries kost invoering van de goedkoopste variant van meer 

persoonsvolgende bekostiging echter structureel minstens € 1,1 miljard.  

 

Graag verzoeken wij u de minister te vragen: 

a. hierop te reflecteren; 

b. aan te geven of de minister de kosten van persoonsvolgende bekostiging als 

belangrijkste belemmering voor invoering hiervan ziet; 

c. aan te geven welke mogelijkheden de minister ziet om elementen van persoonsvolgende 

bekostiging in te voeren, zonder dat dit negatieve koopkrachteffecten heeft voor 

senioren. 

 

Wij verzoeken u bovenstaande punten te betrekken in uw inbreng bij het algemeen overleg. 

Desgewenst zijn wij altijd bereid één en ander nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Sturkenboom 

Directeur KBO-PCOB 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
1 NZa werkt nieuw model voor bekostiging verpleeghuizen verder uit, https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/nza-
werkt-nieuw-model-voor-bekostiging-verpleeghuizen-verder-uit  
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