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Monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018

20 september 2018

Geachte heer Bruins,
Hierbij stuur ik u de monitor integrale bekostiging medischspecialistische zorg 2018. Met brief van 31 juli 2014 heeft uw voorganger
ons gevraagd om jaarlijks verslag te doen van de ontwikkelingen rondom
de integrale bekostiging van de medisch-specialistische zorg (msz), die
per 1 januari 2015 werd ingevoerd. Dat heeft geresulteerd in twee
monitors over integrale bekostiging in de msz, waarvan de eerste
verscheen op 16 december 2014 en de tweede op 2 maart 2016. In de
brief van 31 juli 2014 verzocht uw voorganger ook in te gaan op de
ontwikkeling van de inkomens van vrijgevestigd medisch specialisten.
In deze monitor hebben wij voor het eerst gehoor kunnen geven aan dit
verzoek, omdat de inkomensgegevens van artsen over het kalenderjaar
2015 pas medio mei van dit jaar beschikbaar zijn gekomen.
De monitor is afgestemd met alle betrokken veldpartijen en met het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij hebben waardevolle tips en
suggesties aangedragen, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal de ontwikkelingen en thema’s
rondom de integrale bekostiging van de msz blijven volgen, mede
vanwege de overlap met thema’s die ook in het deze zomer tot stand
gekomen bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg een
belangrijke plek innemen, zoals gelijkgerichtheid, juiste zorg op de juiste
plek en efficiënte(re) inzet van mensen en middelen.
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