
EK 11 De Zorg in Nederland

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 maart 2002

Tijdens het debat op 30 oktober 2001 in uw Kamer over de Zorg in
Nederland heb ik aangegeven dat ik u een schriftelijke uitleg zal geven
over een mogelijke oplossing voor de problematiek van onder andere het
Maaslandziekenhuis (Medisch en Zorgconcern Orbis) in Sittard.

In mijn brief van 23 oktober 2001, met kenmerk CZ/B-2214328, heb ik de
Tweede Kamer geïnformeerd hoe eventuele knelpunten in ziekenhuizen,
waaronder ook in het Maaslandziekenhuis, die optreden als gevolg van de
veranderingen in de bekostigingssystematiek per 1 januari 2001 kunnen
worden opgelost. Ik verwijs u verder naar deze brief waarvan u bijgaand
een afschrift aantreft.1

Verder wil ik u over dit onderwerp het volgende melden.
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben begin dit jaar meer ruimte
gekregen om samen afspraken te maken over een grotere productie. In
januari 2002 zijn maatregelen genomen die ziekenhuizen en zorgverzeke-
raars meer financiële ruimte geven als de lokale omstandigheden hiertoe
aanleiding geven.

Het College tarieven gezondheidszorg (CTG) heeft onlangs de beleidsregel
lokale productiegebonden toeslag vastgesteld. De lokale productiege-
bonden toeslag kan worden aangewend voor de financiering van
activiteiten en projecten waarvoor geen dekking wordt verkregen via de
parameters van het ziekenhuisbudget. Voor ziekenhuizen bedraagt deze
individuele toeslag ten hoogste 2% van het productiegebonden deel van
het budget. Daarnaast kunnen ziekenhuis en verzekeraar om lokale
knelpunten op te lossen eventueel extra afspraken maken boven de 2%.
Deze mogelijkheid is begrensd tot een maximum van 4%.

Dit besluit zorgt ervoor dat op lokaal niveau maatregelen kunnen worden
genomen die bijdragen aan de verhoging van de productie en dus aan de
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vermindering van de wachtlijsten. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de afspraken ligt bij de ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers
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