
Dilemma’s in de spreekkamer 

Hoe de vergoeding voor zorg 
gedrag van patient en huisarts 
beinvloedt in de spreekkamer 



Achtergrond 

• 31 jaar huisarts in een achterstandswijk 
 

• 10 jaar nieuwe zorgwet 
 

• Geld speelt altijd een rol 
 

• Groot verschil met vroeger 

Presenter
Presentation Notes
ook in de oude situatie van ziekenfonds en particuliere verzekeringenVerschil:zorg is een product geworden, er wordt alleen nog maar economisch/van uit de markt/kosten naar gekeken;Niet: vanuit perpectief van  mededogen, wederkerigheid, medemenselijkheid, zorg/verantwoordelijkheid overnemen, solidariteit, afel>Mooi vb v mijn schoonmoeder in verpleeghuis: 91 jaar, # heup, kale kamer met bed stoel en zoek het verder maar uit; zeer zelfstandige dame, maar NU niet>wat het met mij doet: het even overnemen, hopelijk tijdelijk, en proberen zo goed mogelijk in haar belang te handelen, iom haar.Toekomst met veel van deze ouderen>hard nodiglage SES meer zelf betalen meer variatie in zorgverzekering over de hele populatiemeer invloed zorgverzekering op vergoeding en handelen artsconsumentengedragBekijk vanuit perspectief patient en hulpverlener



Quote 

‘ Eerst was je een patient,   toen een client en nu   een schadelast’   

Presenter
Presentation Notes
Tweet MC ed v leeuwen, manager spoedeisende psychiatrie 14-2-15En een consument..Nieuwste: zelfmanagementNb ipv schadelast: consument



Werkwijze en opbouw 
Werkwijze 
 

• praktijkervaringen 
• literatuur  

 
 

Opbouw 
 

• ervaringen 
• wat zegt de literatuur? 
• beschouwing en discussie 
 

Presenter
Presentation Notes
Praktijkervaringen van collega’s, apotheek en mijzelf



Ervaringen 

• Medicijnen niet vergoed 
 

• Eigen risico 
 

• Verzekeringspakket 
 

• Zorgverzekering 
 

• Wat valt op? 



Ervaringen in de spreekkamer 

Medicijnen niet vergoed 

 
Medicijn medisch noodzakelijk > zelf betalen 
 
 
Gevolg: 
 
 
Gedoe in de spreekkamer/bali 

Presenter
Presentation Notes
Vb noemen in de spreekkamerMensen doen het niet>complicatiesMensen eisen tweede/derde keuze middelApotheek sjoemeltOmeprazol bij nsaid, vermoeden maagzweer; laxans bij opiaat>complicaties: maagbloeding, verstoppingPijnstilling (pamol>pamol 1000/nsaid, tramadol)Moeder met overleden kind>slaapmed>B2



Ervaringen in de spreekkamer 

Eigen risico  

 
Gevolg: 
 
 
Gedoe in de spreekkamer/aan de bali 

Presenter
Presentation Notes
Mensen halen medicijnen niet op>medisch risico Geen aanvullend onderzoek>medische risico’sGeen middel van eerste keuzeER is verbruiktRol behandelaar1 Mn dure middelen, bijv insuline of inhalatie 2.Soatests (veel, ook bij spiraal), urinekweek, PA3 Fosfomycine voor uwi: 3 euro ER4 Einde vh jaar>sneller doorverwijzen, veel med voor volgende jaar voorschrijven	ER snel op ivm chron ziekte>geen rem meer op uitgaven5.  Als apotheek inhalatieinstructie doet>ER, POH>geen ER



Ervaringen in de spreekkamer 

Verzekeringspakket 

 
Gevolg: 
 
 
Gedoe in de spreekkamer 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Beahndeling niet in pakket> Niet verzekerd voor fys>naar de ortopeed/pijnstillers/nietsBudgetpolis> opzoeken in polis, ha kan niet meteen verwijzen, pat moet doorgeven, huisarts moet weer aan pat doorgevenNiet pluis knobbeltje in de borst>paniek>plek waar snelste diagnostiek>blijkt niet in polis>patient zelf deel betalen en vervolg in ander ZH	heupoperatie bij oude vrouw>preferente ZH verweg>overbelaste mantelzorg



Ervaringen in de spreekkamer 

Zorgverzekering  

Gevolg: 
 
 
Gedoe in de spreekkamer/aan de 
bali 
 

Presenter
Presentation Notes
Belonen huisarts bepaald gedragVerwijzen naar een bepaald lab, voor patient verweg, maar ha krijgt bonussturen op indicatoren>vinken ipv vonken, geen aandacht voor waar pat mee zit (in strijd met zelfmanagement)Goed kope inkoopApotheek moet steeds meest goedkope versie van een medicijn leveren>mensen steeds ander soort medicijn (kleur, grootte)> vermindert de compliance; medicijn werkt minder (onderzoek neurology: mensen denken dat duur medicijn beter werkt>meer placebo effect); last van bijwerkingen (echte en placebo) Inhoud ketenzorgChron zorg als dm en copd vergoed in basispakket maar in de vorm van ketenzorg>patient afh van wat zorgverzekeraar daar in stopt; bijv Achmea en de vergoeding pedicure>elk jaar minder>pedicures stimuleren mensen te simuleren dat ze niets voelenVerschil tussen zorgverzekeringenEne ZV geen eigen risico voor ketenzorg, andere wel; 



Ervaringen in de spreekkamer 

Wat valt op? 
• Gevolgen voor het gesprek in de 

spreekkamer 
 

• Gevolgen voor te bieden zorg 
 

• Invloed sociale klasse, leeftijd en  
en opleiding 
 

Presenter
Presentation Notes
Lage sessers/ouderen vaak goed verzekerd	lage sessers/ouderen/vaak ziek meestal snel door ERBij oude en zieke lage sessers veel van inkomen>zorg, mensen betalen het meestal wel	Jonge gezonde hoog opgeleid/weinig ziek>zien af van aanspreken ER of vinden juist prima om zelf te betalenAls huisarts kan je niet meer de optimale zorg bieden, regels en vergoeding bepalen steeds meer beleid>in strijd met beroepsmoraal en professionele identiteit2. Veel discussie en uitleg over hoe vergoeding zorg in elkaar zit; mn bij lage sessers/veelal laaggeletterden veel onduidelijkheid en machteloosheid>veel agressie, mn bij de apotheek in een achterstandswijk..		



Wat zegt de literatuur? 
Recente rapporten 
• NZA 
• CFK 
• LHV 

 
Literatuur 
• Verhaak cs, TSG 2013 
• Tjepkema, masterscriptie Applied Ethics UU 2012 
• Robinson, European Observatory on Health Care Systems 

Series 2002 
 
 



 
Rapporten* 
 
NZA 
• Betalingsregeling ER van 0.3  naar 1 miljoen mensen in 2 jr 

 
CFK 
• 20% mijdt zorg, 5% waarschijnlijk ongewenst 
• Lage SES +++ 

 
LHV 
• 71% huisartsen: ≥  1 patiënt/week volgt medisch gewenst 

advies niet op 
  

 
*Met dank aan Henriette vd Horst, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Vumc 

 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Cfk: helft van de 5% geeft aan dat kosten een rol hebben gespeeldVerhoging ER lijkt niet tot toename zorgmijding te leidenKwetsba groepen niet in steekproefCFK en LHV wijzen op een mogelijk probleem, verder onderzoek nodigMET DANK AAN H



Literatuur Eigen risico 
 
 

 
Verhaak 
 
• 70% geeft aan minder gebruik te maken van de zorg 
• Lage SES ++++ 
• Ingeschatte ernst speelt geen rol 

 
 
Tjepkema 
 
• Uitval 20% 
• Reden: geen geld 
• Gevolgen: gezondheid achteruit/personeel ontslaan 
   

 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
VerhaakTweede lijn5000 respondenten, enqueteTjepkemaInterviews GGZ experts en enquete SP onder huisartsen en gebruikers(?)



Literatuur Eigen risico 
 
 

Robinson 
 

• Eigen risico > minder zorg gebruik 
 

• Vooral lage SES 
 
 

Conclusie 
  
• Zwak instrument  

 
• Beter op aanbod sturen 

 
• Populair onder politici met ‘rechtse’ signatuur 

ontslaan 
   

 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Veel studies>minder zorggebruik, zowel gewenste als ongewenste zorg minderZwak instrument: veel geregel, verschuiving naar kosten waar geen ER voor isAanbod: artsen sturen op zuinig gebruik zorg, protocollen ed, incentivesRecht: markt denken, eigen verantwoordelijkheid



Beschouwing 
Praktijkervaringen laten zien.. 
 
• inefficientie 
• ongelijke toegang tot zorg 
• onbegrip en boosheid bij patienten 
• Onvrede bij hulpverleners 

 
 
Literatuur laat zien… 
   
• risico op inefficientie 
• ongelijke toegang tot zorg  
• geen acceptatie door publiek 
 



Discussie 

Graag jullie reacties 
 
 
 
Gevolgen van huidige beleid voor de zorg 

Presenter
Presentation Notes
Gevolgen voor patientenVoor hulpverlenersVoor de de samenleving in zijn geheel
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