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Ontwikkelingen in de zorg.
Er is de laatste tijd veel rumoer over de inrichting en de wijze
van financiering van de zorg.
Sommige politieke partijen doen voorstellen voor het
afschaffen van het eigen risico omdat dit kan leiden tot
zorgmijding, maar zeggen daarbij niet hoe dat gefinancierd moet worden! Afschaffing van het eigen
risico zou kunnen leiden tot premieverhoging van tussen de 200 en 250 Euro per jaar.
Daarnaast is men bezig om medestanders te vinden voor het afschaffen van het huidig
financieringssysteem van nominale premie en inkomensafhankelijke premie, de oprichting van een
nationaal zorgfonds conform het ziekenfonds dat 10 jaar geleden is afgeschaft. De
zorgverzekeraars zouden dan moeten worden beëindigd.
Er is discussie ontstaan over de grote verschillen in prijzen van behandelingen en ingrepen in een
ziekenhuis door de publicatie van de CZ Groep van door haar overeengekomen prijzen in diverse
ziekenhuizen. Dit betekent ook dat ziekenhuizen hun calculeringssysteem niet op orde hebben.
Daarnaast komt zowel van de ziekenhuizen als van de zorgverzekeraars commentaar over de zgn.
”Jaarlijkse inkoop circus van zorg", wat relatief grote kosten en weinig opbrengsten met zich
meebrengt.
Tenslotte is vorig jaar april op verzoek van de regering door Zorginstituut Nederland een advies aan
de regering uitgebracht over de wenselijke verandering in de zorgorganisatie om richting 2030 de
zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief van hoog niveau te houden.
De gezamenlijke ouderen- en gepensioneerden organisaties hebben met hun advies aan de
politieke partijen in verband met de verkiezingen in 2017 ook een voorschot genomen op de
gewenste verandering in het zorgsysteem. De bijlage bij de brief van maart kunt u hier nogmaals
lezen.
De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de NVOG heeft gezamenlijk met de KNVG op zich
genomen om alle ideeën en ontwikkelingen in komende maanden te evalueren en met een
beleidsplan hiervoor te komen.

Plenair debat korten pensioenen.
Donderdag 14 september vond op verzoek van de 50PLUS partij in de
Tweede Kamer een debat plaats over het korten op de pensioenen.
Over dit onderwerp heeft de NVOG enige tijd geleden samen met de andere
ouderenorganisaties een brief naar de betrokken Kamerleden gestuurd. Om
deze brief bij de Kamerleden in herinnering te brengen, hebben wij eerder
deze week een kort aanbiedingsbriefje + onze brief van begin juni (onderwerp: pensioenkorting
schadelijk en onnodig) aan de Kamerleden gestuurd.
Tijdens het debat zegde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken toe dat zij gaat uitzoeken welk
effect langere hersteltermijnen hebben op de financiële positie van pensioenfondsen. Het onderzoek
moet duidelijkheid geven of een langere hersteltermijn verzachting kan bieden als kortingen aan de
orde zouden zijn en zou voor het einde van het jaar klaar moeten zijn.
De vraag is echter of de ''langere hersteltermijn" wel het juiste instrument is. Binnen de
gezamenlijke NVOG/KNVG pensioencommissie wordt momenteel nagedacht en een notitie
voorbereid over andere instrumenten zoals bijv. "benodigd rendement" in relatie tot de
dekkingsgraad.

Wet verbeterde premieregeling.
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een brief aan de
Eerste Kamer gestuurd over wijzigingen in verband met de Wet verbeterde premieregeling. U kunt
deze brief hier lezen.

Prinsjesdag 2016.
Aanstaande dinsdag is het zover: Om 15:15 uur biedt minister
Dijsselbloem de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede
Kamer aan. Hierin staan de belangrijkste plannen van het kabinet
voor 2017 en wat die plannen kosten.
Evenals voorgaande jaren zullen de ouderenorganisaties na de
presentatie van de begroting een gezamenlijk persbericht uitgeven
en wordt het in opdracht van de ouderenorganisaties samengesteld
NIBUD-rapport "Koopkrachtverandering ouderen" bekendgemaakt.
De NVOG zal u op de hoogte houden door dinsdagavond een speciale nieuwsbrief te doen uitgaan
en door het plaatsen van een artikel op de NVOG website. Wist u trouwens dat de NVOG
nieuwsbrieven ook op Twitter worden geplaatst? (@KoepelNVOG)
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