
met de verzekeraar haar chronisch psy-
chiatrische patiënten van Marokkaanse

afkomst door te behandelen tijdens hun

familiebezoek in Marokko. Buitenstaanders

vroegen zich af of er dan geen sprake is

van het weglekken van kostbaar AWBZ

geld naar het buitenland. Maar die reactie

is meer emotioneel dan feitelijk. Hetzijn

Nederlandse verzekerden, die binnen het

Nederlandse systeem geïndiceerd en ver-

wezen zijn, waarover volgens Nederlandse

procedures en door Nederlandse partijen

productieafspraken zijn gemaakt en die

van Nederlanders zorg ontvangen. Alleen

de plaats varieert. De zorg wordt een paar

weken per jaar niet in Delfshaven geleverd,

maar in bijvoorbeeld het Rif gebied.

De hogere reis- en verblijfskosten kunnen

in de behandeling van één patiënt al terug
worden verdiend. Een voorbeeld ter illustra-

tie. Een schizofrene jongeman van Marok-

kaanse afkomst was in de jaren vóór het

project steevast in de zomerperiode twee

maanden lang opgenomen in een Rotter-

dams psychiatrisch ziekenhuis. De kosten

van de opname beliepen dan minimaal €

12.000. Gedurende het project verbleef hij

bij familie in Marokko en werd hij driemaal
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thuis bezochtin Nador, waarbij slechts

eenmaal sprake was van een crisis door

onenigheid in de familie over de aanpak

van de behandeling. Het tarief voor een
huisbezoek is minder dan honderd euro.

Tel uit je winst!

Daarnaast werd met ditgrensverleggende

project de kwaliteit van de zorg beter. De

familie had in jaren niet een dergelijke

rustige zomer gehad, want de patiënt was

door medicatietrouw niet teruggevallen in

psychoses. Hulpverleners hadden in groter

familieverbandter plekke informatie kun-

nen geven over de huidige inzichten over

schizofrenie en met invloedrijke leden van

de familie kunnen onderhandelen over de

aanpak en over een goede mix van lokale
en Rotterdamse interventiemethoden.

lover de grenzen I

Win-win situatie
Juist als de. gezondheidszorg bedrijfsmatic

ger moet gaan denken moeten alle p's uit

de marketing mix - Product, Prijs, Plaats,
Promotie en Personeel - aan de orde

komen. Dan moeten we in de zorg per

situatie en per doelgroep nadenken over

een kwalitatief en financieel aantrekkelijke

combinatie van de plaats van het aanbod,

de impuls voor het personeelsbeleid, de

vestigingsvoorwaarden, de socÎale context,

de gevolgen voor de kwaliteit en de doel-

matigbeid van de behandeling.
Als ereen Win-win situatie ontstaatdoor

een verpleeghuis op Curaçao te openen en

er één te sluiten in Crooswijk, moeten we

dat doen. Als een depressiebehandeling

voor sommigen sneller en beter gebeurt

in Marokko dan in Den Helder moeten we

voor behandeling over de grens kiezen.

En als er in het gebied van Marbella even-

veel Nederlanders voor zorg geïndiceerd

zijn als in een vergelijkbaar gebied in Ne-

derland, moeten we de zorg daar leveren.

Dat is de consequentie van een beleid

gericht op klantvriendelijke, prijsbewuste en

doelmatige zorg in deze moderne tijd van

globalisering. «
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Europa en de nationale gezondheidszorg

Waar ligt de grens?
YVONNE VAN KEMENADE

Strategisch beleidsadviseur

in het Albert Schweitzer

ziekenhuis in Dordrecht en

zelfstandig adviseur

Net als andere Europese landen
koestert Nederland haar recht om

zelf te bepalen hoe haar zorgsy-
steem eruit ziet. Toch groeien de
verschillende systemen binnen
Europa in veel opzichten naar el-
kaar toe. In hoeverre is er sprake
van globalisering van de gezond-
heidszorg?
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De NederlandsE?gezondheidszorg krijgt

steeds meer een Europeestintje.Tien
tot 15 jaar geleden werd nog gediscus-

sieerd over de uitzonderingspositie die de

gezondheidszorg inneemt en zeker ook

zou moeten blijven innemen in de Euro-
pese regelgeving. In lijnmet het Verdrag

van Maastricht (1992) is gezondheidszorg

in de landen van de Europese Unie (EU)

onderwerp vaohetzogenoemde subsidari-

teits-principe. Hetgeen betekent dat iedere

lidstaat vrij is in de keuze voor de organisa-

tiestructuur en financieringsregelingen in de

gezondheidszorg. Dankzij de steeds verder-

gaande Europese economische integratie,

wordt echter het subsidariteits-principe

:::::

langzaam uitgehold.

De laatste jaren ziet men dat het onont-
koombaar is dat de invloed van de EU en

andere Europese landen steeds groter

wordt. Als we sec naar de Europese regel-

geving kijken, blijft deze invloed voorna-

melijk nog beperkt tot zaken zoals regel-

geving voor geneesmiddelen en medische

hulpmiddelen, vrijverkeer van goederen
en diensten en de verschillende arresten

die zijn geweest en nog gaan komen over

de (on)mogelijkheden van grensoverschrij-

dendezorg.

Kijken we echter naar de ontwikkelingen

van de diverse gezondheidszorgsystemen

in de EU, dan zien we een duidelijk trend »
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naar het over de grens heen kijken naar de

hervormingen en maatregelen in andere

landen.

In het boek 'Health care in Europe 2007.

The finance and reimbursement systems

of 77 European countries1) is onder ande-

re gekeken naar ontwikkelingen en hervor-

mingen op het gebied van het zorg systeem

als geheel en de rol van overheid en par-

tijen daarin; het verzekeringssysteem; het

aangeboden basispakket; regelingen ten

aanzien van geneesmiddelen; structurering

en bekostiging van huisartsen, specialisten

en ziekenhuizen; en de meest recente her-

vormingen in de 11 Europese landen. Naast

een landenbeschrijving op deze onder-

werpen is er ook een vergelijking gemaakt

tussen de elf landen op elk thema.

Binnen de Europese Unie vindt er steeds

meer nivellering plaats tussen landen. Dit

kan betekenen dat er gericht op de zorg

een uitwisseling plaatsvindt tussen landen.

De zorg vanuit de marktomgeving kan el-

ders worden verricht, terwijl gefortuneerden

uit de EU (en eventueel ook mondiaal) in de

West Europese landen worden behandeld.

Ziekenhuisbekostiging
Met betrekking tot het over de grens heen

kijken en het leren van elkaars ervaringen

kan de wijziging in de bekostiging van zie-

kenhuizen als voorbeeld worden genoemd.

Alle 11 Europese landen hebben de laatste

10 jaar een vorm van DRG-bekostiging

ingevoerd of zijn bezig dit in te voeren. (De

diagnosis-related groups (DRG)-systema-

tiek deelt klinische patiënten in op basis

van de ontslag diagnose, red.) Zweden,

UK, Frankrijk, Oostenrijk, België en Italië

zijn de voorlopers in deze ontwikkeling,

en zijn nog steeds het DRG-systeem aan
het finetunen om de accuratesse te ver-

beteren. Landen zoals Finland, Duitsland,

Nederland, Spanje en Zwitserland hebben

meer recentelijk de DRG's geïntroduceerd

en zitten nog volop in de ontwikkelings- en

invoeringsfase en de problemen die daarbij

komen kijken.

leder land claimt een uniek DGR-systeem

ingevoerd te hebben, zodanig dat alleen

het betreffende systeem voldoet aan de

specifieke nationale eisen en behoeften.
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Ondanks de vele verschillen in invulling en

vormgeving van de DRG's, is in de meeste

gevallen de classificatie van de patiënten-

groepen in meer of mindere mate terug te

voeren op het Health Care Financing Admi-

nistration systeem (HCFA) dat in 1983 in de

Verenigde Staten is gêintroduceerd.

Europese trends
Een paar opvallende ontwikkelingen in de

organisatie van de gezondheidszorg in de

11 Europese landen de laatste 10 jaar zijn
in het kort:

> > De groeiende rol van netwerken, met

name in de eerstelijn. Huisartsen worden

daarbij steeds meer gezien al de spin in

het web (bestaande uit eerste-, tweede en

derdelijns zorg).

» De rol van huisarts als poortwachter en

verwijzer naar de tweedelijn ontwikkelt zich

meer naar een rol van de zogenoemde dif-

ferentiated gatekeeping. De huisarts krijgt

steeds meer een coördinerende rol tussen

de verschillende zorgverleners. De poort-

wachtersrol van de huisarts zoals wij die in

Nederland kennen, blijkt nog steeds een

lastig in te voeren systeem in veel landen.

C;OMMERC;IËLEC;ONSOR1fIA

De tapio-groep is verdeeld in

drie bus.iness seçtoreri;gezond-

heidszorg services (ziekenhuizen,

eerstelij!') en psychiatri~), diqg-
nostische diensten (laboratoria

en IëIc:fio.logie)en ouderenzorg.
Inplaats van te conCUITerenmet
p\Jblieke gezondheids?or;gdiel1-

sten, heeft tapto ervoor gekozen
samen te werken. Hetis een.sterk

consfimentengeoriênteerde orga-

nisatie, net als Rohn Klinikurn.AG..

Andere grote private ziekenhui-

zenconsorti;'l zijn bijvoorbeeld
General deSante en tlihihveS1: in

Frankrijk, General de Sante heeft
een marRtaandeel \tan 10% in de

private ziekenhuismarkt in Frank-

rijk eh heeft ook eigen private

ziekenhuizen in Italië, Canada. en

Portûigal.

Recent is in Frankrijk wel een universeel

poortwachtersprogramma ingevoerd, het-

geen echter niet verplicht maar vrijwillig is

van opzet.

»Wat betreft de ontwikkelingen van

ziekenhuizen is in alle landen, inclusief Ne-

derland, de capaciteit van de ziekenhuizen

sterk gereduceerd en is de zorg verschoven
naar buiten het ziekenhuis. Dit is te zien in

een daling van het aantal bedden en een

stijging van het aantal opnamen. Zieken-

huizen gaan zich steeds meer toeleggen

op hun core business, zoals de acute (korte

termijn) zorg, patiënten die intensieve me-

disch verpleegkundige zorg nodig hebben,

en complexe diagnostiek of behandeling.
»Ziekenhuizen worden steeds meer

verantwoordelijk voor de transparantie van

resultaten in de zin van kwaliteit van zorg

(indicatoren) en besteding van gelden.

(Met name in het Verenigd Koninkrijk en

Zweden is men hier al ver mee.)

» De trend van privatisering van zieken-
huizen is illustratief voor een bredere trend

van privatisering, niet alleen in Duitsland

(waarvan in de media berichten verschij-

nen) en niet alleen in de ziekenhuissector.

Zo is het concern Capio (gestart in 1996

in Zweden), sterk aan het uitbreiden door

een strategie van overname en fusie van

ziekenhuizen en de ouderenzorg in de

Scandinavische landen (17 ziekenhuizen in

Zweden, 12 in Noorwegen, Finland, Ver-

enigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken

en Polen).

Capio's strategie is zowel internationaal

als lokaal bezig te. zijn. Zo identi.ficeert

Capio best practices voor iedere service

in een land en past deze toe in de andere

ziekenhuizen. Tegelijkertijd probeert Capio

lokaal aanwezig te zijn in de zin van de

menselijke benadering, door bijvoorbeeld

de best practices aan te passen aan locale
behoeften.

Deze privatiseringstendens (zie kader) is

een niet te onderschatten ontwikkeling

die ook op de Nederlandse ziekenhuiszorg

grote impact kan hebben. Als het winst-

oogmerk in ziekenhuizen wordt toegestaan

in Nederland en integrale kostprijzen wor-

den ingevoerd (inclusief kapitaallasten),

conform het overheidsbeleid, zullen de

JULI.2007
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medische, technologische en andere

ontwikkelingen - in ieder geval voor delen

gaan de ontwikkelingen nog wel
nu kunnen vomstellen

..

Noten

1)j(emenade YW van. Health care in Euro-

pe 2007. The finance and reimbursement

systems of 11 European Countries. Elsevier

Gezqndheidszorg (www.elseviergezond-

.oeidszorg.nl) 2007

Zorg bij EEn Europa

De koppen
MARCO M. BLOM

Nederland vergrijst, endat bete-
kent meer memer:1met demen-
tie die - bij ongewijzigd lJeleid
- mir:1derkUr:1r:1envertrouwer:1 op
vriiwillige en profes si

kunnen we bij het aar:1pakker:1
var:1deze pfolJleem opsteker:1 van
Europese lar:1denwaar dèze demo-
grafische ontwikkelir:1g al eerder is
begonr:1en?

Dat Nederland vergrijst, behoeftnau-
welijksnog toelichting.Hetaantal

ouderen zal de komen(
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De Nederlar:1dseaanpak
De zorg bij dementie is voor een groot

deel vorm gegeven vanuit de intramurale

vomzieningen.Nederland kent - nage,.
no eg als enig land in Europa - speciale

huizen voor psychogeriatrische

ouderen die zich in de loop van de tijd

ook een belangrijke speler op de markt

buiten het verpleeghuis hebben getoond.

De substitutie van verpleeghuiszorgnaar

verzorgingshuizen en de opkomst van de

, psychogeriatrische dagbehandelingen zijn

daar twee belangrijke voorbeelden van.

Ook zijn verpleeghuizen betrokken bij vele

regionale initiatieven om zorgvernieuwing

te realiseren, of vervuHen zij een rol als

expertise centrum. Belangrijke ontwikkeling

is de bouw van kleinschalige woonvoorzie-

ningen voor mensen met dementie: begon-

nen als lokale experimenten is dit vandaag

de dag de norm voor verpleeghuiszorg

geworden. Het verpleeghuis, gestart met

als inspiratie het ziekenhuismodel, groeit uit

gespecialiseerde woonvoorziening
als alternatief voor thuiswonen.

is de zorg bij demen- »
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