
Hervormingen in de 

langdurige zorg: 

uitzicht op houdbare 

financiering

NETSPAR project 
“Optimal saving and insurance for old age” 
Kick-off bijeenkomst, 11 november 2016



Netspar project team

• Eddy van Doorslaer (EUR)
• Erik Schut (EUR)
• Pieter Bakx (EUR)
• Bram Wouterse (CPB)
• Judith Bom (EUR)
• Arjen Hussem (PGGM/CPB)
• Albert Wong (RIVM).
• Jonathan Skinner (Dartmouth College)
• Mette Gortz (University of Copenhagen)
• Owen O’Donnell (EUR)
• Pilar Garcia Gomez (EUR)
• Daniel van Vuuren (CPB)
• Bert Smid (CPB)
• Marcel Lever (CPB)

2



Centrale vraag Netspar project

• Vijf bronnen van private co-financiering:
1. Inkomen (pensioen)
2. Pensioenvermogen (bijv. zorgannuïteiten)
3. Woning (bijv. omkeerhypotheken)
4. Besparingen en beleggingen
5. Kinderen (bijdragen in geld of natura)

• Beoogde uitkomst: vergelijking van de kosten en baten en 
herverdelingseffecten van de inzet van deze vijf alternatieve bronnen 
van co-financiering van langdurige zorg
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Wat zijn de kosten, de baten en de herverdelingseffecten wanneer een 
groter deel van de langdurige zorg uit private middelen wordt betaald 
door gebruikers van langdurige zorg en hun familie?



Waarom willen we dit onderzoeken?

1. De (financiële) houdbaarheid van de langdurige zorg in Nederland 
staat onder druk 

2. Nederland neemt in veel opzichten een bijzondere positie in:
• omvangrijke publieke uitgaven voor langdurige zorg
• omvangrijke opgebouwde vermogensposities ouderen 

(pensioenen, woningbezit)

3. Ingrijpende herzieningen in de organisatie en financiering van de 
langdurige zorg, waarbij de rol van private financiering toeneemt 

4. Weinig kennis over de effecten van deze herzieningen op het 
gebruik, kosten en verdeling van langdurige zorg 

5. Steeds betere beschikbaarheid van gekoppelde databestanden om 
de effecten van (beleids)maatregelen te onderzoeken
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Nederland: een internationaal buitenbeentje

• Nederland in 1968 veruit als eerste land met een verplichte
volksverzekering voor langdurige zorg
• Late navolging: Duitsland 1995, Japan 2000, Z-Korea 2008
• In Scandinavische landen: uitgebreide publieke voorzieningen
• In Zuid-Europese landen: nadruk op informele zorg

• Verzekeringsdekking: veel ruimer dan in andere landen 

• Gevolgen: 
• relatief hoge (publieke) uitgaven
• relatief veel formele (intramurale) zorg 
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Drie dimensies van publieke toegankelijkheid
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Grote verschillen in toegang LTC binnen OECD
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Nederland: koploper publieke uitgaven langdurige zorg
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… en koploper in gebruik van (institutionele) 
LTC

9 Source: OECD 2011 (Help Wanted?)



Vergrijzing zet houdbaarheid onder druk

• Toenemende spanning tussen arbeidsmarktparticipatie en  informele 
zorgverlening

• Informele zorg verder onder druk door kleinere, meer geografisch gespreide 
families

• Naar verwachting leidt dit tot toenemend beroep op formele zorg
• In Nederland niettemin al 30 jaar sprake van geleidelijke 

de-institutionalisering (Alders et al. 2016): “ageing” vs “ageing in place”10
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Ook in Nederland neemt “grijze druk” fors toe
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Bron: OECD, Pensions at a Glance 2015
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Terwijl uitgaven LTC sterk oplopen met leeftijd
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Verwachte toename gebruik publiek gefinancierde 
LTC van 2014-2030 bij ongewijzigd beleid

Conclusies SCP (tabel):
- Verwachte toename jaarlijks gebruik 1,6% = demografie 2,2% - lager gebruik per groep -0,5%
- Verwachte jaarlijkse reële uitgavengroei: 3,5%

Bron: Eggink et al. 2016 (SCP)
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Toename zorguitgaven als % BBP bij ongewijzigd beleid

2010 2040

Zorguitgaven (% bbp) 13,2 22

w.v. curatieve zorg 8,7 13

w.v. langdurige zorg 4,1 9

Kostendekkende premie 
(% gezinsinkomen)

23,5 36

Bron: CPB (2011)



Beleid blijkt grote invloed te hebben op gebruik en 
uitgaven LTC 
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• Grote variatie tussen landen in gebruik en uitgaven langdurige zorg

• Verschillen in instituties tussen bijv. Duitsland en Nederland veel 
belangrijker voor verklaring verschillen dan verschillen in 
demografie of beperkingen (Bakx et al. 2015, Alders et al. 2015)

• Ergo: “institutions matter” (a lot)



Beleidsmaatregelen in Nederland om (financiële) 
houdbaarheid te vergroten
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• Invoering regionale budgetten (2005)

• Invoering WMO (2007): 
 1e verschuiving van verzekering naar voorziening (ca 4% AWBZ uitgaven)

• Invoering deels vermogensafhankelijke eigen bijdragen (2013)

• Verhoging drempel toelating institutionele zorg tot ZZP4 (2013) 

• Hervorming en herverkaveling AWBZ (2015)
 2e verschuiving van verzekering naar voorziening (ca 18% AWBZ uitgaven)

• Bezuiniging op huishoudelijke hulp (2015)



Trends in beleid
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• Verschuiving van verzekering naar voorziening:
 aanspraken minder zeker
 toenemende regionale variatie in publiek gefinancierde zorg

• Toename private financiering: 
 Toenemend beroep op inzet eigen middelen, inclusief vermogen 

• Verschuiving van formele naar informele zorg:
 Toenemend beroep op eigen omgeving en sociale netwerken (expliciet 

uitgangspunt WMO 2015) 
 Investeringen in ondersteuning mantelzorg

• Verschuiving van institutionele zorg naar thuiszorg: 
 Verhoging drempel voor institutionele zorg
 Afbouw verzorgingstehuizen (deels ombouw naar verpleeghuizen)
 Nieuwe (private) woon-zorgconcepten



Wat is het effect van deze trends op de private co-
financiering van LTC?

Wat is het effect op vijf bronnen van private co-financiering:
1. Inkomen (pensioen)
2. Pensioenvermogen (bijv. zorgannuïteiten)
3. Woning (bijv. omkeerhypotheken)
4. Besparingen en beleggingen
5. Kinderen (bijdragen in geld of natura)
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Wat is het effect van deze veranderingen in de 
inzet van private bronnen van financiering?

Centrale vraag Netspar-project
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Wat zijn de kosten, de baten en de herverdelingseffecten wanneer een 
groter deel van de langdurige zorg uit private middelen wordt betaald 
door gebruikers van langdurige zorg en hun familie?



Wat willen we weten en onderzoeken?

1. Hoe beïnvloeden veranderingen in wijze van financiering van 
langdurige zorg: 
• het consumptie- en spaargedrag van huishoudens?
• het gebruik (aard en omvang) van langdurige zorg?
• de gezondheid van gebruikers van langdurige zorg?
• de gezondheid van mantelzorgers?

2. Hoe beïnvloeden veranderingen in het risico op private uitgaven 
voor langdurige zorg in de toekomst het gedrag van huishoudens in 
eerdere levensstadia?  
• Wat betekent dit voor de verdeling van kosten en baten tussen 

de verschillende huishoudens?
• Wat betekent dit voor de vormgeving van pensioenen en 

overheidsfinanciën?
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Hoe willen we dat onderzoeken?

1. De invloed van veranderingen in wijze van financiering van 
langdurige zorg door middel van:
• empirisch onderzoek naar het effect van exogene schokken als 

gevolg van recente hervormingen van de langdurige zorg
• op basis van individuele via CBS gekoppelde data uit diverse 

bronnen

2. De invloed van veranderingen in het risico op private uitgaven voor 
langdurige zorg in de toekomst op het gedrag van huishoudens in 
eerdere levensstadia door middel van:   
• Het analyseren van de cross-sectionele en levenscyclus effecten 

van verschillende wijzen van financiering van langdurige zorg
• een simulatiemodel op basis van de gedragseffecten die zijn 

gevonden in onderzoeksvraag 1  
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Vragen, opmerkingen, suggesties? 
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Voor de plenaire discussie:

• Wat is een mogelijke rol van pensioenfondsen bij een grotere private 
financiering van langdurige zorg?
 Flexibilisering pensioenuitkering?
 Uitvoering door pensioenfondsen: zorgannuïteiten?

• Moet volgend kabinet bij mogelijke hervorming pensioenstelsel 
rekening houden met toenemende private LTC uitgaven? Zo ja, hoe? 
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