
28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere
wetten, in verband met herziening van het
overeenkomstenstelsel in de sociale
ziektenkostenverzekering alsmede enkele
andere wijzigingen (Wet herziening
overeenkomstenstelsel zorg)

29 379 Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg
in verband met experimenten,
prestatiebekostiging en enige andere
maatregelen (WTG ExPres)

I MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.
Voorgesteld 30 november 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de invoering van Diagnose Behandel Combinaties
(DBC’s) moet bijdragen aan een doelmatiger zorg en daarmee een
beheerste kostenontwikkeling van de zorg;

overwegende, dat de invoering van DBC’s met grote zorgvuldigheid moet
plaatsvinden;

overwegende, dat het noodzakelijk is om meer zicht te krijgen op de
effecten van de invoering van DBC’s voordat vervolgstappen worden
gezet;

overwegende, dat het noodzakelijk is om vooraf een duidelijk evaluatie-
kader voor de beoordeling van DBC’s op te stellen;

constaterende, dat de minister in eerste termijn heeft gezegd er geen
bezwaar tegen te hebben om een evaluatiekader te ontwikkelen;

verzoekt de regering
– binnen twee maanden een uitgewerkt evaluatiekader aan de Eerste en

Tweede Kamer te overleggen;
– in het evaluatiekader tenminste de volgende elementen op te nemen:
– de evaluatiecriteria (o.a. criteria voor de wijze waarop de kosten zullen

worden gemeten, evenwichtige verdeling van marktmacht van
zorgaanbieders en -verzekeraars en beschikbaarheid van voldoende
informatie voor patiënten)
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– omschrijving van de nul-situatie
– de momenten waarop wordt gemeten en de wijze van meten
– welke resultaten behaald moeten zijn om vervolgstappen te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.
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