NZa kostenonderzoek deugt niet
De NZa is een door de overheid ingesteld onafhankelijk orgaan dat tot taak heeft marktwerking te
bevorderen en richtige tarieven vast te stellen in de gezondheidszorg. Je mag als zorgaanbieder van
de Nederlandse Zorgautoriteit [NZa] verwachten dat deze objectief en wetenschappelijk
verantwoord onderzoek doet naar de kosten (randvoorwaarden) van moderne (gewenste)
huisartsenzorg.
Niets is minder waar. Het onderzoek dat de NZa uitvoert focust niet op de kosten van gewenste zorg
maar op de kosten van de huisartsenzorg in 2006. De kosten voor “versterking van de
geïntegreerde eerstelijnszorg” zijn kennelijk niet van belang.
Dat het onderzoeksdoel niet de gewenste zorg omvat is geen vergissing. De NZa schaart zich zonder
enig voorbehoud achter het door VWS voor jaren gefixeerde macrobudget. Daarbinnen moet het
gebeuren. Zelfs de gewenste toekomstige zorg zal daaruit gefinancierd gaan worden.
Huisartsen beginnen geleidelijk door te krijgen welke kool hen gestoofd wordt. Steeds meer zorg
voor hetzelfde geld. De financiering van de uitbreiding en versterking van de huisartsenzorg moet uit
eigen portemonnee plaatsvinden. Vertaald naar de realiteit: meer dan honderd miljoen euro’s zijn
hiervoor ingeleverd met invoering van de nullijn (indexeringsstop) sinds 2006
De enquêtevragen uit het huidige NZa onderzoek dragen de munitie aan voor de NZa en VWS om de
financiering straks flink aan te pakken. Het onderbrengen van M & I in het Basisaanbod (alsof
daarvan het primaat niet bij de beroepsgroep zou liggen!), het verlagen van de POH module en
andere tariefsbezuinigingen, brengen straks de kosten voor huisartsenzorg weer in balans met het
politiek vastgestelde macrobudget.
In de afgelopen weken zijn door de NZa Projectgroep, namens tientallen deelnemers¸ tegen de
ondeugdelijke opzet van het NZa onderzoek (inhoudelijk, technisch en procedureel) juridische
stappen ondernomen. Dit om te voorkomen dat de onderzoeksresultaten en de daaraan gekoppelde
bezuinigingsmaatregelen, straks zonder tegenspraak als valide zouden kunnen worden verkocht
tegenover publiek en politiek.
Het Comité WAKE UP!! roept alle collega’s op
o
o

zich solidair te verklaren met de “uitverkoren” deelnemers van het NZa Kostenonderzoek en de
juridische procedure tegen de NZa
regionale collega’s, bestuurders en Kringvertegenwoordigers te informeren en te vragen het
zelfde te doen, gezien de gemeenschappelijke belangen die de huisartsen hebben bij deugdelijk
i.p.v. ondeugdelijk onderzoek naar praktijkkosten.

Deze publicatie wordt u aangeboden door het Comité WAKE UP!! Deze
projectgroep wil op korte termijn een heldere strategie ontwikkelen om te
komen tot een systematiek waarmee zowel de kosten voor feitelijke en als
voor gewenste huisartsenzorg inzichtelijk worden gemaakt. Meldt u aan!!
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