Medisch specidlisten gehonoreerd
Worden de lokale initiatieven in 1997 voortgezet?
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De honorering van de medischsoecialistische zora zal de komende
jaren moeten worden gezien in de
context van veranderingen en
vernieuwingen in de zorgsector. De
'nieuwe' rol van de verzekeraars, de
outputpricing van ziekenhuizen en
de mogelijkheden van selectieve
contra&ering zijn ontwikkelingen die
ook van invloed ziin
, oo de medischspecialistische hulp.
Zullen we inderdaad komen tot een
'geïntegreerd product ziekenhuiszorg' dat meer inhoudt dan alleen
een gezamenlijke rekening voor de
patiënt?
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LJARENLANGworden erdiscussies gevoerd overde groei van de
uitgavenaan medisch-specialistische hulp. Aanleiding voor allerlei beheersingsmaatregelen was onder andere de ontwikkeling van de uitgaven. Het
afgelopenjaar hebben bijnaalle vrijgevestigde medisch specialisten, ziekenhuisdirecties en verzekeraars een raamovereenkomst getekend (voor de periode
1995-1996), waarineen aantal afspraken
zijn gemaakt, onderandere over het budget medisch-specialistischehulp. Het komende jaar zal moeten blijken of de huidigelokaleinitiatieven in 1997zullenwordenvoortgezet. Om handreikingente geven in de discussies en de opkomende
vragende komende periodeisereenboek
verschenen 'Medisch specialisten gehonoreerd'.' Dit artikel is gebaseerd op de
inhoudvan dat boek.
Beheersinssmaatregelen
medisch-specialistische hulp
In tabel I op de volgende bladzijde is de
ontwikkeling van de kosten, volumina en
prijzenvan medisch specialisten weergeaeven over de periodevan1985toten mei
1994.
In 1989 initieerde de overheid een overleg tussen de betrokkenveldpartijen (spe-
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cialisten, ziekenhuizen enverzekeraars), lumestijgingen in de eerste jaren sinds
resulterend in het zogenaamde Vijfpar- 1990kunnen zijn gelegen in de automatitijenakkoord(VPA), waarinafsprakenwer- sering van het declaratieverkeer (een geden gemaakt over de maatregelen ter volg van hetvijfpartijenakkoord)en autobevordering van de doelmatigheid en de nome ontwikkelingen in de zorgvraag.
kwa8ire:r va; oe medisch-spëc;alistische ' Ook wordt wel gesuggereerd dar de meh,ilo.
- ~ Er
, ~werden onder andere afsora&en dischspec;alislentercompensatievande
gemaakt overde bevriezingvan de uitga- tariefdalingenmeerhandelingenzijngaan
ven van de medisch-specialistischehulp uitvoeren om zodoende het inkomensop niveau 1989. Het aantal verrichtingen niveau te handhaven.
vande medisch-specialistischehulp bleef In 1993 werd de commissie-Biesheuvel
evenwel stijgen. In 1992werd geen over- geïnstalleerd, die onder andere moest
eenstemming bereiktover deverrekening adviseren over een nieuwe aanpak. Dit
van de overschrijdingenvan devoorgaan- heeft in januari 1994 geresulteerd in het
de jaren; voorde overheidwasdit aanlei- rapport 'Gedeelde zorg, betere zorg'. Ter
ding het heft weer in eigen handen te ne- uitwerking van de in dat rapport gedane
men en tariefsmaatregelenafte kondigen. voorstellen werd drie maanden later het
Indatzelfdejaar kreegdeoverheidboven- Platform Curatieve Zorg ingesteld. Een
dien een krachtig wettelijk instrument in paarmaandenlater werd duidelijkdatmen
handenomeenzijdige tariefsmaatregelen in dit overleg niet tot overeenstemming
op te leggen doordeaanvaardingin 1991 kon komen over de positionering en hovan het onschuldig lijkend amendement noreringvandemedischspecialisten.Met
op de Wet Tarieven Gezondheidszorg het aantreden van het paarse kabinet en
(WTG) van het CDA-kamerlid Tuinstra. minister van Volksgezondheid mw Borst
Vanaf 1992 heeft zij hiervan veelvuldig werd aan devoorstellen van de commisgebruikgemaakt, hetgeentot uitdrukking sie-Biesheuvel invulling gegeven. In de
komt in de daling in de prijsindex vanaf nota 'Moderniseringcuratieve zorg' Uuni
1992. Vooral in l993 zijn de tarieven fors 1995) onderschreef de minister de aangedaald: met 11,Z%. Dit iseen gevolg van bevelingen van de commissie-Biesheude incidentele macrobudgetkorting van vel, met name de integratie van de me309 miljoen gulden die per 1 april 1993in disch specialistenin het ziekenhuisen de
werking trad "ter compensatie van een financiering van de medisch-specialistigroot deel van de problematiek die in de sche zorg via het ziekenhuisbudget. InVPA-periode was ontstaan" (FOZ middels wasal gekozenvoor een aanpak
1996:48). Deze macrobudgetkortingwerd die meer gericht was op het eigen initiaper Iapril 1994 verlengd, waardoor de tief van partijen en minder op het afdwintarieven op hetzelfde lagere niveau ge- gen van veranderingen via landelijke rehandhaafd bleven. Op lapril 1995 vond gulering.
opnieuw verlenging plaats, waarbij de Anno 1996 is de 'medisch specialisten
onderhavige korting met 88 miljoen gul- gehonoreerd' een onderwerp waarover
den werdverhoogdtot 397miljoen gulden nog steeds vele discussies worden gein verband met de zogenaamde restant- voerd. Nadat hierover jarenlang op natioproblematiek1992. Detoenmaligestaats- naal niveauwasgediscussieerd, is de dissecretaris van Volksgezondheid Simons cussie sinds 1995 langzamerhand meer
was van mening dat de achtereenvol- verschovennaar het regionale niveau. Dit
gende tariefsmaatregelengeen structure- heeft geleid tot diverse ontwikkelingen
leoplossingvormdenvoorhetbeheersen binnen de ziekenhuizen. Specialisten,
van de uitgavenvoorde medisch-specia- ziekenhuisdirecties en ziektekostenverlistische zorg: in de periode 1989 tot en zekeraarszijnin1995drukbezig geweest
met f 994ziinde priizenmet 12%qedaald met elkaar afspraken te maken over de
maarbte-f het vóiime slijgen (mër289.). I wijzs van bekostiging van de medisch
~aardoordetotaleuitgavenookm~t
13% speciai;sten ,n de komende jaren. Deze
zijn gestegen. Veri<lar.ngen voor de vo- bereidheidomopregionaalniveaumet3

