Samen voor waardevolle zorg

Perspectief op een nieuwe
bekostiging voor de
verpleeghuiszorg
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1. Introductie
Opdracht

Proces

Voor u ligt een advies over de toekomst van de bekostiging van de
verpleeghuiszorg. Dit advies is opgesteld door mensen van alle
partijen die belang hebben bij een goede organisatie van zorg voor
cliënten die verpleeghuiszorg nodig hebben. Samen hebben we de
ambitie om goede zorg mogelijk te maken. Wij hebben de overtuiging
dat een eenvoudiger en duurzamer model voor bekostiging daarbij
helpt.

De bekostiging is een onderdeel van het hele systeem rondom
verpleeghuiszorg. Daarom vindt de NZa dat alle partijen betrokken
moeten zijn. Het proces is gestart met een gespreksronde met het
veld. Hieruit bleek dat er veel verschillende perspectieven bestaan op
de verpleeghuiszorg en de rol van bekostiging daarin.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) advies gevraagd over de
bekostiging van de verpleeghuiszorg. Dit advies schetst de toekomst.
De NZa geeft daarnaast advies over de landing van de
kwaliteitsgelden in de tarieven. Samen met een rapport over de nietbeïnvloedbare factoren vormen deze stukken een drieluik voor de
bekostiging: de toekomst, de korte termijn en de technische
mogelijkheden.
Dit advies is onderdeel van het programma Thuis in het
Verpleeghuis, waarin de implementatie van het in 2017 vastgestelde
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg centraal staat.

De NZa werkt voor dit advies daarom met een sponsorgroep, waarin
de cliënt, de aanbieder, het zorgkantoor, de wetenschap en de NZa
vertegenwoordigd zijn. Deze sponsorgroep bestaat uit Carin
Gaemers (schrijver manifest Scherp op Ouderenzorg), Karin Leferink
(Raad van Bestuur IJsselheem), Caro Verlaan (senior manager
Langdurige Zorg bij CZ), Jan Hamers (hoogleraar ouderenzorg bij
Maastricht University) en Josefien Kursten (directeur Regulering
NZa).
De sponsorgroep heeft een tweedaagse werkconferentie
georganiseerd waar ongeveer 40 vertegenwoordigers van het veld
aanwezig waren. Deze mensen zijn uitgenodigd op basis van kennis,
functie, invloed en achtergrond. Dit waren onder andere
zorgprofessionals, cliëntenraadsleden, bestuurders, een afvaardiging
van zorgkantoren, systeempartijen en brancheorganisaties.
Dit advies is tijdens de tweedaagse werkconferentie tot stand
gekomen.
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Omgeving
Om de toekomst te verkennen, is kennis uit het verleden nodig. We
nemen u mee in een paar ontwikkelingen die belangrijk zijn geweest
in het bouwen van een model van de toekomst.
In de jaren ‘60 kwam de ontwikkeling naar professionele ouderenzorg
in verpleeghuizen zoals we die nu kennen op gang. In deze periode
stapten we van voornamelijk informele zorg naar voornamelijk
formele zorg over. De grenzen hiervan worden al enige jaren
gevoeld. We worden steeds ouder en de babyboomgeneratie komt
op een leeftijd dat ze meer zorg nodig gaan hebben.
Verzorgingshuizen bestaan niet meer. Door de afbouw en
decentralisatie wonen er meer mensen langer thuis, omdat alleen
mensen met ernstige problemen terecht kunnen in het verpleeghuis.
Daarnaast willen mensen zo lang mogelijk zelf bepalen hoe hun
leven eruitziet. En hun woonplek hoort hier bij.

Bij het nadenken over de toekomst, gaan we uit van wat we nu zien:
• Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgesteld;
• Er is een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt, dit neemt toe
door de vergrijzing;
• Er zijn steeds meer mensen met een zorgvraag door de
vergrijzing. De zorgvraag is vaak ook ingewikkelder, omdat
mensen meer problemen tegelijkertijd hebben;
• ICT en domotica krijgen een steeds grotere rol in het dagelijks
leven en in de zorg;
• Het gaat nu goed met de economie, maar dat zal niet altijd zo zijn.
Schommelingen hebben grote invloed op het geld dat
beschikbaar is voor zorg;
• De verwachtingen van nieuwe ouderen zijn anders, zij verwachten
bijvoorbeeld meer keuzevrijheid.

In de meest recente toekomst is een verandering te zien in de blik op
verpleeghuiszorg. Het medische en meetbare deel is niet langer het
enige perspectief. Welzijn, aansluiten bij persoonlijke wensen en het
persoonlijke verhaal worden steeds belangrijker. Dit zien we ook
terug in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in 2017. Ook is er
steeds meer behoefte aan zinvolle verantwoording.
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2. Visie en uitgangspunten
Waardegedreven: het gaat om mensen
Zorg is mensenwerk. Het begint bij een cliënt die zorg nodig heeft.
En bij degene die voor deze persoon zorgt. In de relatie tussen de
cliënt en de zorgprofessional ontstaat waarde. Wij geloven dat de
mensen die zorg leveren uit zichzelf gemotiveerd zijn om liefdevolle,
maar ook professioneel goede zorg te leveren. De bekostiging van
zorg moet daar op aansluiten.
Eenvoudig en duurzaam
We willen graag een eenvoudiger bekostigingsmodel. Een
uitgangspunt hierbij is dat mensen die zorg krijgen en geven het
snappen. Eenvoud moet ook zorgen voor minder administratieve last
voor zorgaanbieders. Dit geldt ook voor de verantwoording die moet
worden afgelegd. Dat betekent overigens niet dat het model ‘onder
de motorkap’ niet ingewikkeld kan zijn. De ‘systeempartijen’ (overheid
en zorgkantoren) regelen dat de mensen om wie het gaat (cliënten,
zorgprofessionals en bestuurders) er geen last van hebben. Regels
mogen goede en noodzakelijke zorg niet in de weg staan.
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Vertrouwen en openheid
De verschillende partijen ervaren wantrouwen in het systeem. We
willen toe naar vertrouwen tussen alle partijen die samenwerken:
overheid, zorgkantoren en zorgaanbieders (bestuurders en
professionals). Daarvoor is meer openheid nodig. Binnen het
‘systeem’ en ook naar de mensen die nu of in de toekomst zorg
nodig hebben. Dat helpt ook bij een goed beeld van de samenleving
over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De sector heeft laten zien
dat ze hard werkt aan verbetering van de kwaliteit.
Evolutie
We willen samen naar een goed bekostigingsmodel groeien. Het is
belangrijk voor zorgaanbieders dat zij niet met grilligheid en
veranderende regels worden geconfronteerd. Zij moeten in de
toekomst kunnen investeren. Dat geldt voor de bekostiging, maar
ook voor het beleid. Aan de andere kant moet er ook flexibiliteit zijn
om in te spelen op belangrijke maatschappelijke veranderingen.
Daarom willen we stapsgewijs groeien naar een duurzame
bekostiging. Dit is een gezamenlijk proces.

Narratief én normatief
Bij bekostiging van zorg hoort verantwoording of het geld is
uitgegeven aan goede zorg voor de cliënt. Dat gebeurt niet alleen
met ‘tellen’, maar ook door ‘vertellen’. Dat vult elkaar aan. Hoe goede
zorg eruit ziet, is voor iedereen anders. We willen dat zorg altijd aan
de minimale eisen van veiligheid en hygiëne voldoet.
Basisniveau
We zorgen er in Nederland voor dat iedereen die dat nodig heeft,
zorg krijgt. We dragen daar allemaal aan bij. Cliënten moeten kunnen
vertrouwen op een basiskwaliteit en veiligheid die overal in het land
geldt. Deze zorg wordt geleverd vanuit de wensen en behoeften van
de cliënt. We willen een duurzame bekostiging: alle zorgaanbieders
krijgen voldoende geld om het basisniveau waar te kunnen maken.
Aan de andere kant heeft solidariteit ook grenzen. We zijn er ons van
bewust dat doelmatig omgaan met geld een voorwaarde is voor de
solidariteit. Daar moeten we duidelijk over zijn naar iedereen.

Lerend vermogen
We streven niet naar perfectie, maar naar een gezamenlijk doel. We
doen dat door te leren en uit te proberen. Het wordt een cyclisch
proces waarin we gebruiken wat we leren.
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3. Op weg naar de toekomst
We beschrijven in dit hoofdstuk de contouren van het toekomstige
bekostigingsmodel dat wij tijdens de tweedaagse werkconferentie
hebben ontwikkeld.
Het bekostigingsmodel bestaat uit twee delen:
1. een budget/tarief voor basiskwaliteit;
2. een budget voor investeringen.
We vinden het belangrijk dat er onafhankelijk wordt beoordeeld of
een cliënt Wlz-zorg nodig heeft. Daarnaast vinden we het belangrijk
dat de cliënt geen last heeft van de regels die in verschillende wetten
zijn opgeschreven. We doen een voorstel om de problemen met
deze schotten te verlichten.
1. Budget voor basiskwaliteit
We vinden dat elke inwoner van Nederland moet kunnen rekenen op
landelijk bepaalde basiskwaliteit van zorg, (vormen van) behandeling,
welzijn en veiligheid. Alle zorgaanbieders voldoen aan deze
basiskwaliteit. Als de basiskwaliteit niet geboden wordt dan moet de
zorgverlening gestaakt worden. We vinden dat daar waar het gaat
om welzijn en wonen niet alles collectief gefinancierd hoeft te
worden. Extra services en de woning zijn voor eigen rekening van de
burger, net als buiten het verpleeghuis.
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We vinden dat zorgaanbieders die de basiskwaliteit leveren moeten
worden bekostigd met één budget. Dit budget moet rekening houden
met de zwaarte van de zorgvraag van de cliënten en de
omstandigheden van de aanbieder. Er is daarom data nodig over de
zorgzwaarte van de cliëntpopulatie, de niet-beïnvloedbare factoren
en bedrijfsvoering. Met niet-beïnvloedbare factoren bedoelen we
bijvoorbeeld geografische factoren die verschillen in kosten tussen
zorgaanbieders veroorzaken. Deze gegevens stoppen we in een
‘vereveningsmodel’, we verlaten dus het afrekenen per ZZP. Dit
model baseren we op historische gegevens. Als gevolg van de
verevening zijn (her)-indicaties niet langer nodig om de financiën aan
te sluiten op de benodigde zorg. Dit scheelt bovendien enorm in de
administratieve lasten.
Het budget dat een aanbieder krijgt zal daarom passen bij de zorg
voor de cliënten. Uiteraard onder voorwaarde van een goede
bedrijfsvoering. Dit betekent dat zorgaanbieders zorg moeten leveren
aan alle cliënten die bij hen aankloppen voor langdurige zorg. Met
uitzondering van zorg die vraagt om hele gespecialiseerde kennis en
ervaring.
We pleiten voor een normatieve verantwoording van de basiskwaliteit
op landelijk niveau. Daarvoor moet een landelijke dataset worden
ontwikkeld. Daarin wordt alleen informatie opgenomen als deze
nodig is vanuit het perspectief van de cliënt, de bekostiging en het
leren en verbeteren.

7

2. Het investeringsbudget
We vinden dat er een investeringsbudget moet zijn om
zorgaanbieders ruimte te bieden voor vernieuwingen en om
experimenten te bekostigen. Hierover worden maatwerk afspraken
met zorgaanbieders gemaakt.
We pleiten voor een meer narratieve verantwoording van het
investeringsbudget om ervoor te zorgen dat de meerwaarde voor de
cliënt en de professionals in beeld komt.
Van schotten naar flexen
Er zijn verschillende wetten voor de financiering van zorg. Er blijven
daarom vooralsnog schotten bestaan tussen verschillende soorten
zorg. We willen echter dat de cliënt en de zorgaanbieder geen
moeilijkheden ervaren wanneer nodige zorg niet precies binnen een
wet valt. Financiers moeten soepel om kunnen gaan met het inzetten
van geld op de grenzen van de wetten. Het is daarvoor noodzakelijk
dat de afbakening van de landelijke budgetten en de verantwoording
over de rechtmatigheid genoeg flexibiliteit bieden. Het zorgkantoor,
de verzekeraar en de gemeenten zoeken samen naar de juiste
financiering. Er is geen verkeerd loket.
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4. Uitwerking van het model: welke vragen moeten we
beantwoorden?
In hoofdstuk drie spraken we over de contouren van het nieuwe
model. Het ontwerp van het model is voor ons de start van het
proces. Het is een richting waar we het over eens zijn en waar we in
geloven. Daarin kunnen we al stappen zetten.

Welzijn
Welzijn hoort bij waardevolle zorg. We willen dat ouderen een
zinvolle invulling kunnen geven aan hun leven, ook als ze afhankelijk
zijn van professionele zorg in een beschermde omgeving.

Maar als je praat over de toekomst van de ouderenzorg, ontkom je
niet aan een aantal andere discussies. Daar hebben we de twee
dagen in Nuland ook bij stil gestaan. Hieronder geven we weer welke
vragen de toekomst oproept.

We voorzien dat het aantal ouderen dat langdurige zorg nodig heeft
zal groeien. Daarmee komt er een grotere druk op de samenleving
en de betaalbaarheid van de zorg. We vinden dat we daarom in
gesprek moeten gaan over de rol en verantwoordelijkheid van een
zorgaanbieder voor welzijn samen met cliënten en naasten. Wat
hoort bij goede zorg (basisniveau) en wat mag als aanvullend gezien
worden?

Wat moet er onder verpleeghuiszorg vallen?
We hebben nu een paar jaar ervaring in de Wet langdurige zorg. In
de praktijk lopen we tegen een paar vragen aan. We verwachten dat
de groep ouderen die langdurig extra zorg nodig heeft, zal toenemen.
Zal dat in de toekomst thuis of in een verpleeghuis zijn? Of in een
woonvorm die daar tussenin zit? Welke mogelijkheden biedt
toekomstige technologie? En wat hoort daar aan zorg, behandeling
en welzijn bij?
Wonen
We denken dat in de toekomst wonen en zorg gescheiden moeten
worden. Dat betekent dat cliënten zelf huur betalen, ook als ze in een
verpleeghuissetting (gaan) wonen. We hebben eerder gezegd dat we
de veranderingen stap voor stap willen invoeren. We zouden graag
de mogelijkheden hiervoor verder willen verkennen. Daarmee kan de
politieke besluitvorming worden geholpen.
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Behandeling
Er zijn cliënten in de Wlz die behandeling vanuit de Wlz ontvangen
en er zijn cliënten die deze zorg vanuit de Zvw krijgen. Daarmee
bestaat er ongelijkheid tussen deze twee groepen. Het Zorginstituut
heeft daarover een advies geschreven. De NZa is bezig met een
uitvoeringstoets. Over de bekostiging van behandeling moet nog
verder nagedacht worden.
Ouderen wonen langer thuis
Cliënten kunnen hun zorg thuis vanuit drie verschillende domeinen
ontvangen: ondersteuning vanuit de Wmo via de gemeente,
wijkverpleging vanuit de Zvw of zorg vanuit de Wlz. Het is voor
cliënten die thuis wonen niet duidelijk hoe het systeem in elkaar zit.
Er zijn grote verschillen die de cliënt raken. Bijvoorbeeld waar ze wel
en niet recht op hebben en wat de financiële bijdrage is.
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Schotten in de zorg
De verschillende vraagstukken die we hierboven hebben
beschreven, worden ook wel schotten genoemd. Die schotten vind je
terug binnen de domeinen of wetten, maar ook daartussen. We
willen graag verkennen hoe we op korte en lange termijn oplossingen
kunnen bedenken die het voor cliënten eenvoudiger maken.
We stellen voor om te onderzoeken of het mogelijk is dat de zorg en
behandeling thuis uit de Zvw wordt betaald. Mogelijk is een
wijkverpleging-plus tarief nodig voor cliënten met een zware
zorgvraag.
Wat is basiskwaliteit?
We zijn het erover eens dat de ouderenzorg in Nederland aan een
basiskwaliteit moet voldoen. Wat goede zorg is, is beschreven in het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierin is een aantal
ontwikkelopdrachten voor de sector opgenomen. Het meetbaar
maken van basiskwaliteit is daar een van. We willen daar met het
model op aansluiten.
Welke zorg is zinvol en betaalbaar?
De huidige maatschappij is meer en meer vraaggericht ingesteld. De
klant is koning. Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, is
het noodzakelijk om met elkaar de discussie te voeren over de mate
waarin zorg zinvol en betaalbaar is en blijft. Wat vinden we
noodzakelijke zorg? Welke efficiëntie is mogelijk in de organisatie
van de zorg?
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5. “Aan de slag” (transformatie en eerste stappen)
Proces
We hebben met ongeveer 40 mensen vanuit verschillende
perspectieven gewerkt aan dit advies. We willen graag dat ook de
mensen die er niet bij waren, dit advies kennen en in het
gedachtegoed worden meegenomen. De deelnemers van de
werkconferentie zijn de ambassadeurs voor dit advies. Zij hebben
uitgesproken dat zij zich in willen spannen om hun eigen achterban
mee te nemen. De deelnemers zijn een afspiegeling, maar geen
totale vertegenwoordiging van alle belanghebbenden in de
langdurige zorg.
We vinden het belangrijk dat we ook van een bredere kring horen wat
zij van het advies vinden en welke kansen en risico’s zij zien. Er is uit
de deelnemersgroep een kerngroep ontstaan die verantwoordelijk is
voor verdere verspreiding onder belanghebbende partijen en
eigenaarschap toont voor de vervolgstappen van het advies. Naast
de ambassadeurs heeft de NZa ook een rol in de verspreiding en de
vervolgstappen van het advies. De NZa zal in een brief bij het advies
ook de input van de bredere kring van betrokkenen verwerken.
We hebben tijdens de werkconferentie de inbreng vanuit diverse
invalshoeken en de discussies die zijn gevoerd als waardevol
ervaren. We willen dat daarom voortzetten bij de verdere bouw en
ontwikkeling van het model.

Transformatie en eerste stappen
In deze paragraaf schetsen we op inhoud de eerste stappen die
nodig zijn om te komen tot het realiseren van het bekostigingsmodel
voor de langere termijn, zoals in hoofdstuk 3 weergegeven. Concreet
adviseren we om op korte termijn de volgende stappen te
ondernemen.
•

•
•
•
•

•

Ontwikkelen van een dataset. Om inzicht te krijgen in
kenmerken van cliënten en kenmerken van bedrijfsvoering
moeten we met elkaar bepalen welke gegevens hier het meeste
over zeggen. Belangrijk is om aan te sluiten bij het KIK-V
programma van het zorginstituut.
Inzetten van systematische vergelijking tussen zorgaanbieders
ten behoeve van het lerend vermogen.
Uitbreiden onderzoek naar stedelijkheid naar andere nietbeïnvloedbare factoren.
Laten landen van de kwaliteitsmiddelen in de zzp-tarieven.
Uitwerken uitgangspunten voor het investeringsbudget. Een
deel van het landelijke budget moet apart gehouden worden
voor investeringen. Er moet worden bepaald hoe groot dit deel
is en hoe de afspraken hierover gemaakt worden.
Uitwerken van een oplossing voor de schottenproblematiek. Op
korte termijn maken we een juridische analyse van de
mogelijkheden voor een flexibele verbinding tussen wetten,
waardoor zorgaanbieders en cliënten geen belemmeringen
ervaren door de bestaande schotten.

In het schema op de volgende pagina worden deze eerste stappen
weergegeven.
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Samenvattend de unieke punten van ons model:
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•

Door haar eenvoud is het model uitlegbaar, waarbij de nadruk
ligt op de zorg voor de cliënt in plaats van verantwoording

•

Een duurzaam model zorg voor stabiliteit, ook bij veranderingen
in de samenleving

•

De indeling met een budget voor basiskwaliteit sluit aan bij het
solidariteitsbeginsel in ons land

•

Het budget per zorgaanbieder sluit, onder andere door het
toepassen van een verevening, aan bij de zorgvraag van diens
individuele cliënten

•

Door evoluerend te werken, ondersteunen we het lerend
vermogen binnen de sector

•

De investeringsruimte biedt gelegenheid voor ontwikkeling en
innovatie

•

Het model stimuleert transparantie bij zorgaanbieders. Hierdoor
krijgt de cliënt inzicht in de zorg die geleverd wordt

•

De verantwoording is zowel normatief als narratief. We hebben
op deze manier inzicht in de basiskwaliteit en –veiligheid én in
het verhaal achter deze cijfers
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