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Het College voor Zorgverzekeringen heeft de minister van VWS onlangs  
geadviseerd dat in 2012 tenminste 30 miljoen kan worden bespaard op 
de vergoeding van incontinentiematerialen. Door het PHARMO Instituut 
zijn verschillende scenario’s doorgerekend waaruit blijkt dat de opties, een 
bijbetaling van 75 euro, of het uitsluiten van vergoeding van lichaamsgedragen 
incontinentiematerialen voor de behandeling van lichtere en/of matige 
incontinentie, niet effectief zijn en mogelijk zelfs leiden tot extra kosten elders 
in de zorg.

De bezuinigingsmaatregelen treffen naar schatting 600 duizend patiënten in 
Nederland die lichaamsgedragen incontinentiemateriaal nodig hebben. Het gaat 
daarbij om patiënten van 60 jaar en ouder (515 duizend), vrouwen (485 duizend), 
en patiënten die geneesmiddelen gebruiken voor een cardiovasculaire aandoening 
en/of diabetes (470 duizend). Het betreft een groep patiënten, ongeveer 4% van 
de bevolking, met een geschat gemiddeld netto inkomen variërend van 13 tot 24 
duizend euro per jaar (1). De door de zorgverzekeraar vergoede kosten bedragen 
gemiddeld 225 euro per patiënt per jaar, waarbij de kosten sterk oplopen bij het 
ouder worden; 10-15% van de ouderen boven de 80 jaar verbruiken voor meer 
dan 700 euro aan lichaamsgedragen incontinentiematerialen per jaar.

Doorrekening van mogelijke bezuinigingsscenario’s laat zien dat, afhankelijk 
van het scenario, patiënten gemiddeld 40-115 euro per jaar zelf gaan betalen, 
onder gelijkblijvende omstandigheden en gedrag. Deze kosten komen als extra 
bovenop de kosten die deze patiënten maken voor geneesmiddelen en andere 
hulpmiddelen. Bijbetaling kan echter leiden tot een wijziging in omstandigheden 
of gedrag. Een aantal reëel voorspelbare scenario’s zijn onderzocht en beschreven 
in onderhavig rapport. Patiënten kunnen de bijbetaling vermijden door in plaats 
van de niet-vergoede incontinentiematerialen over te stappen naar nog wel 
vergoede, zwaardere incontinentiematerialen. In scenario 2 en 3 is doorgerekend 
wat de consequenties zijn van substitutie van lichter incontinentiemateriaal 
door materiaal bedoeld voor matige incontinentie (scenario 2) en substitutie van 
materiaal bedoeld voor matige incontinentie door zwaar incontinentiemateriaal 
(scenario 3). Breakpoints werden waargenomen bij substitutiegraden variërend 
van 60-75%. Dat betekent dat bij hogere substitutiegraden de kosten voor de 
vergoeding van lichaamsgedragen incontinentiematerialen zullen stijgen tot boven 
het huidige kostenniveau.
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Een tweede onzekerheid betreft de extra kosten elders in de zorg. Als patiënten 
incontinentiematerialen langer gaan dragen om te besparen op de eigen financiën 
kunnen infecties ontstaan, met name bij oudere vrouwen en patiënten met diabetes. 
De financiële impact van deze complicatie kan zeer groot zijn. Nemen we aan 
dat de behandeling van een ernstige urineweginfectie inclusief ziekenhuisopname 
en nazorg ongeveer 4500 euro betreft (1), dan zal bijna 30 miljoen extra nodig 
zijn indien slechts 1% van de incontinente patiënten een dergelijke complicatie 
oploopt. Daarnaast ontstaan er extra kosten als patiënten door het niet meer kunnen 
gebruiken van de juiste incontinentiematerialen eerder moeten worden opgenomen 
in een verpleeg- of verzorgingshuis. Als 6000 incontinente patiënten een half jaar 
eerder in een instelling terecht komen kost dat bijna 30 miljoen euro (2). Indien de 
bezuinigingsmaatregel inadequaat gebruik van incontinentiemateriaal tot gevolg 
heeft moet de patiënt mogelijk medicamenteus worden ondersteund. De kosten 
van dit extra geneesmiddelengebruik zijn ongeveer 240 euro per patiënt per jaar 
(3), dus gelijk aan de gemiddelde kosten van incontinentiematerialen. Tenslotte 
is het mogelijk dat patiënten vaker hun huisarts consulteren voor incontinentie 
gerelateerde klachten en problemen. Als de helft van alle incontinente patiënten 
één extra bezoek aan de huisarts gaat brengen kost dat bijna 4 miljoen euro (4).

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en op 
gegevens die door het PHARMO Instituut in openbare apotheken worden verzameld. 
De verwevenheid en complexe samenhang van incontinentie met onderliggende 
chronische aandoeningen en de lacune aan informatie over de behandeling en 
gevolgen van deze aandoening in de dagelijkse praktijk, stelt beperkingen aan de 
interpretatie van de onderzoekresultaten. Desalniettemin geven de resultaten van 
dit onderzoek genoeg redenen te veronderstellen dat de beoogde kostenbesparing 
niet realistisch is. Het is te verwachten dat door de substitutie, complicaties en 
additionele extra zorg, de uiteindelijke kostenbesparing teleurstellend zal zijn. 
Daarbij valt zelfs niet uit te sluiten dat de behandelingskosten van incontinentie 
zelfs gaan toenemen. Nader onderzoek naar de economische gevolgen van 
bezuinigingsmaatregelen op incontinentiematerialen is daarom aan te bevelen.

54

Incontinentie behoort tot een van de meest voorkomende ziekten en komt vooral 
voor bij vrouwen en ouderen. De prevalentie van incontinentie is afhankelijk 
van de gebruikte definitie (5, 6). Volgens een definitie waarbij alleen naar echt 
problematische urine-incontinentie wordt gekeken, gedefinieerd als dagelijks 
verlies van druppels of minimaal wekelijks verlies van minimaal een straaltje, 
hebben 900.000 vrouwen in Nederland in de leeftijd van 30 jaar en ouder een 
ernstige vorm van ongewild urineverlies (5). Wanneer daar de vrouwen met 
minder ernstige incontinentie en mannen met incontinentie bij worden opgeteld, 
komt bij ruim 1 miljoen mensen incontinentie in meer of mindere mate voor. Door 
de dubbele vergrijzing zal de prevalentie van incontinentie verder toenemen.
Incontinentie leidt tot een scala aan psychosociale problemen en lichamelijke 
gevolgen zoals incontinentieletsels en urineweginfecties (7-9). Daarnaast hebben 
mensen met incontinentie een verhoogde kans op opname in een verpleeghuis 
(10, 11). Mantelzorgers noemen de incontinentiezorg als meest voorkomende 
reden voor opname van een patiënt in een verzorgingshuis of verpleeghuis (2).
De behandeling van incontinentie beperkt zich tot geneesmiddelen, bekkenbo-
demoefeningen, het gebruik van incontinentiemateriaal of een operatieve ingreep 
(bijvoorbeeld aanbrengen van een TVT-bandje). In de praktijk is het gebruik van 
geneesmiddelen, oefeningen en operaties beperkt (4). Patiënten zijn vaak gedu-
rende zeer lange tijd, zo niet levenslang, aangewezen op het gebruik van incon-
tinentiematerialen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, niet in sociaal isole-
ment te geraken, of hun werkzaam leven naar behoren invulling te geven.

Tot op heden worden de kosten van incontinentiematerialen vergoed door de 
zorgverzekeraar. Het College voor Zorgverzekeringen heeft de minister van VWS 
onlangs geadviseerd dat in 2012 tenminste 30 miljoen kan worden bespaard op de 
vergoeding van incontinentiematerialen (12). Ten tijde van de opzet en uitvoering 
van het onderzoek beschreven in dit rapport was niet duidelijk hoe deze besparing 
geïmplementeerd zou gaan worden, maar de opties waren beperkt tot het invoeren 
van een eigen bijdrage of het niet meer vergoeden van incontinentiematerialen bij 
bepaalde vormen van incontinentie.

Voor patiënten heeft de invoering van een bezuiniging op incontinentiematerialen 
in ieder geval tot gevolg dat zij geconfronteerd worden met extra kosten. Deze 
extra kosten kunnen niet los gezien worden van bezuinigingsmaatregelen die ook 
in andere segmenten van hun zorg of inkomen worden doorgevoerd. Bekend is dat 
de meeste patiënten die lijden aan incontinentie ook lijden aan andere complexe 
en chronische aandoeningen, waardoor zij veel en verschillende geneesmiddelen 
en andere hulpmiddelen gebruiken (13). Ook op deze zorg wordt bezuinigd (14). 
De besparing op de vergoeding van incontinentiematerialen in combinatie met 
beperkingen op de vergoeding van genees- en andere hulpmiddelen lijkt daarom 
terecht te komen bij de chronische patiënten. Welke patiënten dat zijn en om 
welke extra kosten het gaat is vooralsnog niet duidelijk.

1. Inleiding
1.1 Achtergrond



In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de mogelijke consequenties 
van deze bezuinigingen voor patiënten die lijden aan incontinentie.

1.2 Belangenverstrengeling

Het PHARMO Instituut ontvangt geen structurele subsidies en is voor de financiering 
van hun databestanden en onderzoeksactiviteiten aangewezen op het uitvoeren 
van projecten in opdracht van derden. Deze projecten worden uitgevoerd op basis 
van protocollen, waarbij maximaal aandacht besteed wordt te voorkomen dat 
resultaten beïnvloed kunnen worden door opdrachtgevers.
Deze rapportage is tot stand gekomen op verzoek van Nefemed, de koepel 
van fabrikanten van onder meer incontinentiematerialen. Met Nefemed zijn 
de verschillende mogelijke scenario’s besproken. De uitvoering, berekening en 
rapportage is zonder inbreng van Nefemed tot stand gekomen.

1.3 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit rapport was tweeledig, 
namelijk:

1. Het beschrijven van de gebruikers van lichaamsgedragen 
incontinentiematerialen en de kosten van het gebruik van deze  
materialen in de dagelijkse praktijk.

2. Het doorrekenen van diverse bezuinigingsscenario’s op lichaamsgedragen 
incontinentiematerialen om de potentiële financiële gevolgen voor de 
incontinente patiënt in kaart te brengen.
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2.1 Gegevensbronnen

Voor dit onderzoek is gebruikt gemaakt van gegevens over het gebruik van 
lichaamsgedragen incontinentiematerialen zoals deze via de openbare apotheken 
in Nederland aan patiënten worden verstrekt. De PHARMO databank omvat 
onder andere gegevens van meer dan 300 openbare apotheken. De architectuur 
van deze databank maakt het mogelijk patiënten gedurende lange tijd (> 10 
jaar) als anonieme entiteit te volgen, waarbij is gecorrigeerd voor patiënten 
die in de diverse apotheken dubbel staan geregistreerd. Deze databank is de 
bron van meer dan 250 wetenschappelijke publicaties die gepubliceerd zijn in 
internationale tijdschriften, proefschriften en rapporten voor overheid, industrie 
en andere opdrachtgevers. De PHARMO databank maakt deel uit van het ENCEPP 
netwerk van de EMA (www.encepp.com) en is representatief voor het gebruik van 
veelvuldig gebruikte genees- en hulpmiddelen in Nederland voor zover deze door 
de openbare apotheek worden verstrekt.
Incontinentiematerialen worden echter niet alleen geleverd door openbare 
apotheken. Naar schatting wordt een derde deel van de incontinentiematerialen 
betrokken van medisch speciaalzaken. Hiermee is rekening gehouden bij het 
extrapoleren van de onderzoeksresultaten naar heel Nederland.

2.2 Kenmerken van gebruikers van incontinentiematerialen

Van alle patiënten die 18 jaar of ouder zijn, en waaraan in 2009 minstens één 
verstrekking van lichaamsgedragen incontinentiemateriaal is afgeleverd, is het 
geslacht en de leeftijd bepaald. Op basis van geneesmiddelverstrekkingen in 2009 
is geschat of betreffende patiënten werden behandeld voor diabetes (tenminste 
1 verstrekking met ATC code A10), astma/COPD (minimaal 2 verstrekkingen 
met ATC code R03), een cardiovasculaire aandoening (tenminste 1 verstrekking 
met ATC code B01 of C01-C04 of C06-C10), depressie (tenminste 1 verstrekking 
met ATC code N06A) en/of osteoporose (tenminste 1 verstrekking met ATC code 
M05B). De keuze voor deze comorbiditeiten is gebaseerd op het feit dat deze 
aandoeningen worden behandeld met specifieke geneesmiddelen.
Aantallen gebruikers naar geslacht, leeftijd en comorbiditeit zijn geëxtrapoleerd 
naar Nederland.

2.3 Kosten van gebruik van incontinentiematerialen

De kosten van gebruik van lichaamsgedragen incontinentiematerialen zijn 
berekend op basis van de door openbare apotheken aan de zorgverzekeraar in 
rekening gebrachte kosten in 2009. De verdeling van deze kosten over de klassen 
€<100, €100-249, €250-399, €400-549, €550-699 en €≥700 is bepaald voor de 
totale groep gebruikers, en onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, en de in vorige 
paragraaf genoemde comorbiditeiten. Het totaal van de kosten naar geslacht, 
leeftijd en comorbiditeit is geëxtrapoleerd naar Nederland.

2. Materiaal en methode



2.4 Scenario analyses

Bij de berekening van de fi nanciële consequenties van de voorgenomen 
bezuiniging op de vergoeding van lichaamsgedragen incontinentiemateriaal zijn 
drie mogelijke scenario’s geformuleerd.

Scenario 1 betreft het invoeren van een eigen bijdrage van €75.
De maximale besparing die dit oplevert is gelijk aan het aantal gebruikers x €75.

In scenario 2 worden lichaamsgedragen incontinentiematerialen bedoeld voor de 
behandeling van lichtere vormen van incontinentie niet meer vergoed. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat een percentage patiënten 
overstapt op incontinentiematerialen bedoeld voor de behandeling van matige 
incontinentie die nog wél worden vergoed. Omdat het percentage patiënten dat 
gaat substitueren niet van te voren is te bepalen, is de potentiële besparing bij 
scenario 2 berekend voor verschillende arbitrair gedefi nieerde substitutierates, 
te weten 0%, 25%, 50%, 75% en 100%. Hiertoe is van alle verstrekkingen van 
lichaamsgedragen incontinentiematerialen in 2009 op basis van de indelings-
taxonomie die door de fabrikant wordt voorgesteld op de verpakking, bepaald of 
betreffend incontinentiemateriaal bedoeld is voor de behandeling van lichtere, 
matige of zware incontinentie. Het gemiddelde declaratiebedrag per stuk is 
berekend voor producten bedoeld voor de behandeling van lichtere, matige en 
zware incontinentie. Vervolgens zijn voor verstrekkingen van materialen voor 
lichtere vormen van incontinentie aangepaste declaratiebedragen bepaald op 
basis van de kosten van producten voor matige incontinentie. Daarbij hebben 
we de substitutierate laten variëren. Het verschil tussen het totaal van ‘oude’ en 
‘nieuwe’ gedeclareerde kosten is de geschatte besparing die bij doorvoering van 
scenario 2 kan plaatsvinden.

In scenario 3 hebben we aangenomen dat zowel materialen voor lichtere als 
matige incontinentie niet meer worden vergoed. 
In feite is dit scenario een verbijzondering van scenario 2. Als ook de materialen 
voor matige incontinentie niet meer worden vergoed, is de enige ontsnapping van 
patiënten om extra kosten te vermijden, over te stappen op incontinentiematerialen 
bedoeld voor de behandeling van zware incontinentie. We hebben hierbij 
aangenomen dat gebruikers van lichtere incontinentiematerialen deze niet zullen 
gaan vervangen door producten voor zware incontinentie. Er is daarom alleen 
rekening gehouden met een overstap van producten voor matige incontinentie 
naar producten voor zware incontinentie, waarbij ook voor dit scenario de 
besparing is berekend voor arbitrair vastgestelde substitutierates van 0%, 25%, 
50%, 75% en 100%. Hiertoe zijn voor verstrekkingen van producten voor matige 
incontinentie aangepaste declaratiebedragen bepaald op basis van de kosten van 
zware producten en de substitutierate. Het verschil tussen het totaal van ‘oude’ en 
‘nieuwe’ gedeclareerde kosten is de geschatte besparing die bij doorvoering van 
scenario 3 kan plaatsvinden.

Besparingen zijn bepaald voor de totale groep gebruikers en voor de volgende 
subgroepen gebruikers: vrouwen, patiënten boven de 60 jaar, patiënten met een 
cardiovasculaire aandoening en/of diabetes, en patiënten met 2 of meer van de in 
2.2 genoemde comorbiditeiten. De kosten zijn geëxtrapoleerd naar Nederland.
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3.1 Gebruikers van incontinentiematerialen

Op basis van de gegevens van 300 openbare apotheken in de PHARMO databank 
hebben in 2009 ruim 60 duizend patiënten van 18 jaar en ouder lichaamsgedragen 
incontinentiematerialen gebruikt, waarvan 9 duizend patiënten (15%) echter 
slechts één verstrekking hadden. Van de gebruikers van lichaamsgedragen 
incontinentiematerialen was 80% vrouw, 85% 60 jaar en ouder en werd bijna 
80% behandeld voor een cardiovasculaire aandoening (Figuur 3.1). Van de in 
fi guur 3.1 weergegeven comorbiditeiten leed bijna de helft van de gebruikers aan 
minstens 2 chronische aandoeningen.

Figuur 3.1: Karakteristieken van gebruikers van lichaamsgedragen incontinentiematerialen 
 ≥18 jaar in 2009

Uitgebreidere informatie over karakteristieken van gebruikers staan weergegeven 
in de appendix. Zoals te zien in Tabel 7.1 is verdeling van geslacht, leeftijd en 
comorbiditeit hetzelfde wanneer patiënten met een incidentele verstrekking van 
lichaamsgedragen incontinentiemateriaal buiten beschouwing werden gelaten. 
De groep gebruikers van incontinentiematerialen jonger dan 70 jaar omvat iets 
meer vrouwen (85%) en heeft, zoals te verwachten, minder comorbiditeit (Tabel 
7.2 en 7.3).

3. Resultaten
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Gezien het feit dat de behandeling van diabetes vaak ook cardiovasculaire 
middelen omvat zijn voor de verdere resultaten cardiovasculaire aandoeningen 
en diabetes samengevoegd.

Op basis van extrapolatie van PHARMO-aantallen naar heel Nederland, en 
rekening houdende met het feit dat 1/3 van de incontinentiematerialen worden 
verstrekt via andere kanalen dan de apotheek, wordt de totale populatie gebruikers 
van vergoede incontinentiematerialen in Nederland ≥18 jaar geschat op bijna 600 
duizend (Figuur 3.2). Hiervan zijn 485 duizend patiënten vrouw en 515 duizend 
patiënten 60 jaar en ouder. Een groot deel van de patiënten, 470 duizend, wordt 
behandeld voor een cardiovasculaire aandoening en/of diabetes. Het aantal 
patiënten dat lijdt aan 2 of meer van de weergegeven comorbiditeiten bedraagt 
265 duizend.

Bovengenoemd aantal gebruikers in Nederland, bijna 600 duizend, komt goed 
overeen met de 570 duizend gebruikers volgens de GIPdatabank (15). Van deze 
570 duizend gebruikers is 78% vrouw en 76% ouder dan 65 jaar. Vergelijkbare 
percentages zijn gevonden in PHARMO: 80% vrouw en 76% ouder dan 65 jaar. 
Gegevens over comorbiditeit van gebruikers van incontinentiematerialen is niet 
gepresenteerd door de GIPdatabank.

Figuur 3.2:  Aantal gebruikers van lichaamsgedragen incontinentiematerialen ≥18 jaar in 
 Nederland
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3.2 Kosten van gebruik van incontinentiematerialen

In de PHARMO databank bedroeg het totaal van de in 2009 gedeclareerde kosten 
van gebruik van incontinentiematerialen ruim 13,5 miljoen euro. Op ruim 60 
duizend gebruikers betekent dat gemiddeld €225 per patiënt. In Figuur 3.3a wordt 
de verdeling van deze kosten weergegeven voor de totale groep gebruikers, en 
onderverdeeld naar geslacht, leeftijd en comorbiditeit. Voor het merendeel van de 
gebruikers, 40 tot 50%, waren de jaarlijkse kosten lager dan €100 en voor slechts 
5 tot 10% waren deze ≥€700. Uitzondering hierop waren de jongste en oudste 
gebruikers, waarvan 15% in de hoogste kostencategorie viel. Wanneer patiënten 
met een incidentele verstrekking van lichaamsgedragen incontinentiemateriaal 
buiten beschouwing werden gelaten was voor 30 tot 40% van de gebruikers de 
kosten lager dan €100 per jaar en viel 20% van de jongste en oudste gebruikers in 
de categorie ≥€700 (Figuur 3.3b).

In tabel 7.4 en 7.5 in de appendix staan de karakteristieken van gebruikers 
gestratifi ceerd naar jaarkosten (<100€, 100-499€ en ≥500€). Overeenkomstig de 
resultaten in fi guur 3.3a en b is het opvallendste verschil dat de groep gebruikers 
met de hoogste jaarkosten meer oudere patiënten omvat.
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Op basis van extrapolatie van kosten naar Nederland worden de totale kosten van 
gebruik van lichaamsgedragen incontinentiematerialen door patiënten ≥18 jaar 
geschat op 135 miljoen euro (Figuur 3.4). De populatie vrouwelijke gebruikers 
van lichaamsgedragen incontinentiematerialen kost 110 miljoen euro, de groep 
gebruikers van 60 jaar en ouder kost 120 miljoen euro en de gebruikers met een 
cardiovasculaire aandoening en/of diabetes maken in totaal 110 euro aan kosten 
voor incontinentiematerialen.

Bovengenoemd bedrag van 135 miljoen euro is wat lager dan de 155 miljoen euro 
volgens de GIPdatabank (15). Dit verschil suggereert dat met name de ernstiger 
patiënten hun materialen rechtstreeks van de medisch speciaalzaak betrekken en 
de kosten zoals weergeven in fi guur 3.4 in werkelijkheid tot 15% hoger kunnen 
zijn.
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3.3 Financiële gevolgen bezuinigingsmaatregelen

In deze paragraaf staan de fi nanciële gevolgen beschreven van drie mogelijke
scenario’s van bezuinigingsmaatregelen op lichaamsgedragen incontinentie-
materiaal.

Scenario 1
Scenario 1 betreft het invoeren van een eigen bijdrage van €75. Bij een totaal 
aantal gebruikers van bijna 600 duizend, zal dit scenario tot een besparing voor 
de zorgverzekeraars van maximaal 45 miljoen euro kunnen leiden (Figuur 2). 
De belangrijkste gebruikersgroepen, te weten vrouwen (485 duizend), patiënten 
boven de 60 jaar (515 duizend) en patiënten die worden behandeld voor een 
cardiovasculaire aandoening en/of diabetes (470 duizend), gaan een maximale 
besparing van 35 tot 39 miljoen euro opleveren. Op de groep gebruikers met 
multimorbiditeit kan 20 miljoen euro per jaar worden bespaard.

Figuur 3.5: Besparing in miljoenen € bij scenario 1 - eigen bijdrage van €75

Scenario 2
In scenario 2 worden lichaamsgedragen materialen voor lichtere vormen van 
incontinentie niet meer vergoed. Dit kan in totaal een geschatte besparing 
voor de zorgverzekeraars van maximaal 25 miljoen euro opleveren (Figuur 3). 
Echter, als deze bezuinigingsmaatregel er toe leidt dat patiënten overstappen op 
materialen voor matige incontinentie daalt deze besparing tot 15 miljoen bij een 
substitutierate van 25% en tot 5 miljoen als de helft van de patiënten licht door 
matig gaat vervangen. Bij een substitutierate van 60% ligt het omslagpunt en gaat 
scenario 2 juist tot extra kosten leiden die kunnen oplopen tot naar schatting 17 
miljoen euro als iedereen een product voor matige incontinentie in plaats van 
lichter incontinentiemateriaal gaat gebruiken.

Voor de belangrijkste gebruikersgroepen zijn de besparingen naar schatting 
maximaal 20 miljoen euro; de individuele patiënt in deze groepen moet, onder 
gelijkblijvende omstandigheden en gedrag, gemiddeld €40 tot €45 zelf gaan 
betalen.
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Figuur 3.3b:  Verdeling van de door openbare apotheken aan de zorgverzekeraar in 
 rekening gebrachte kosten van gebruik van lichaamsgedragen 
 incontinentiematerialen bij patiënten ≥18 jaar in 2009 met minimaal 
 2 verstrekkingen

Figuur 3.4: Kosten van gebruik van lichaamsgedragen incontinentiematerialen 
 door patiënten ≥18 jaar in Nederland
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Figuur 3.6:  Besparing in miljoenen € bij scenario 2 - lichaamsgedragen materialen voor 
 lichtere vormen van incontinentie niet meer vergoed, met als mogelijk gevolg 
 substitutie: overstap op materialen voor matige incontinentie

Scenario 3
In scenario 3 wordt zowel materialen voor lichtere als matige incontinentie niet 
meer vergoed. De totale besparing voor de zorgverzekeraars die daarmee kan 
worden behaald bedraagt naar schatting 63 miljoen euro (Figuur 4). Echter, als 
deze bezuinigingsmaatregel tot gevolg heeft dat patiënten een overstap maken van 
producten voor matige incontinentie naar producten voor zware incontinentie, 
daalt deze besparing tot 40 miljoen bij een substitutierate van 25% en tot 17 miljoen 
als de helft van de patiënten matig door zwaar gaat vervangen. Het omslagpunt 
ligt bij een substitutierate van 75%. De geschatte maximale extra kosten, als alle 
gebruikers van materialen voor matige incontinentie dit gaan vervangen door 
zwaar incontinentiemateriaal, bedragen 25 miljoen euro.

Voor de belangrijkste gebruikersgroepen zijn de geschatte besparingen maximaal 
55 miljoen euro; de individuele patiënt in deze groepen moet gemiddeld €105 tot 
€115 zelf gaan betalen, onder gelijkblijvende omstandigheden en gedrag.

Figuur 3.7: Besparing in miljoenen € bij scenario 3 - lichaamsgedragen materialen 
 voor lichtere vormen van incontinentie én lichaamsgedragen materialen voor 
 matige incontinentie niet meer vergoed, met als mogelijk gevolg substitutie: 
 overstap van producten voor matige incontinentie naar producten voor zware 
 incontinentie
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In de vorige paragraaf hebben we de fi nanciële gevolgen van drie mogelijke 
bezuinigingsmaatregelen doorgerekend, waarbij is verondersteld dat patiënten bij 
gebrek aan vergoeding andere, zwaardere incontinentiematerialen gaan gebruiken 
die nog wel vergoed worden. Deze aanname is realistisch daar de gebruikersgroep 
moet rondkomen van een gemiddeld jaarinkomen van 13 tot 24 duizend euro (1). 
Relatief weinig substitutie zal de voorgenomen besparingen negatief beïnvloeden 
en bij substitutiegraden boven de 60-75% zullen de kosten voor de vergoeding 
van lichaamsgedragen incontinentiematerialen stijgen tot boven het huidige 
kostenniveau. 

De belangrijkste vraag die moet worden beantwoord om de effectiviteit van de 
bezuinigingsmaatregelen te kunnen beoordelen betreft de vraag wat patiënten en 
hun zorgverleners gaan doen indien ze geconfronteerd worden met extra kosten. 
De extra kosten voor de patiënt onder gelijkblijvende omstandigheden en gedrag , 
40-115 euro per jaar, zijn ogenschijnlijk beperkt. Echter, de patiënten die door de 
bezuiniging op incontinentiematerialen worden getroffen zijn voor het overgrote 
deel patiënten die aan (meerdere) chronische ziekten lijden en die doorgaans ouder 
zijn dan 60 jaar. Het gaat derhalve om dat deel van de bevolking dat tot de minst 
fi nancieel draagkrachtige behoort (1). Bovendien worden deze patiënten mogelijk 
ook belast met andere zorg- en niet-zorg gerelateerde bezuinigingsmaatregelen. 
Voorbeelden zijn het wegvallen van het vergoeden van rollators, eigen bijdrages 
voor hoorapparaten, bijbetaling van protonpompremmers etc. De extra kosten 
voor incontinentiematerialen komen dus bovenop eventuele kosten voor 
geneesmiddelen en andere hulpmiddelen.

Er zijn anekdotische verhalen dat patiënten luiers op verwarmingen drogen 
om deze voor een tweede keer te gebruiken. Deze verhalen zijn nauwelijks 
te onderbouwen. De portee van deze anekdotische verhalen is evenwel dat 
patiënten onzorgvuldiger zullen omgaan met hun incontinentiemateriaal als extra 
kosten door hen gezien worden als een beperking om voldoende en het juiste 
materiaal aan te schaffen. Dit kan leiden tot extra kosten elders in de zorg. We 
hebben getracht daar een inschatting van te maken op basis van gegevens in de 
literatuur, alhoewel het natuurlijk niet bekend is wat er precies gaat gebeuren. 
Daarnaast kunnen er door de verwevenheid en samenhang van incontinentie met 
onderliggende chronische aandoeningen zeer complexe, onvoorspelbare reacties 
optreden.

4. Commentaar op scenario analyses
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Als patiënten incontinentiematerialen langer gaan dragen om te besparen op de 
eigen financiën, kunnen incontinentieletsels en urineweginfecties ontstaan (7, 9). 
Dit is zeker het geval bij oudere vrouwen en patiënten met diabetes (16, 17). 
De financiële impact van urineweginfecties kan zeer groot zijn. Deze infecties 
moeten behandeld worden en kunnen tot extra ziekenhuisopname leiden (met 
een gemiddelde ligduur van 4 dagen (1)) en extra beslag op mantelzorg leggen. 
Nemen we aan dat de behandeling van een ernstige urineweginfectie inclusief 
ziekenhuisopname en nazorg ongeveer 4500 euro betreft, dan zal bijna
30 miljoen extra nodig zijn indien slechts 1% van de incontinente patiënten een 
dergelijke complicatie oploopt.
Daarnaast ontstaan er extra kosten als patiënten door het niet meer kunnen gebruiken 
van de juiste incontinentiematerialen eerder moeten worden opgenomen in een 
verpleeg- of verzorgingshuis. Mantelzorgers noemen de incontinentiezorg als 
meest voorkomende reden voor opname van een patiënt in een verzorgingshuis 
of verpleeghuis (2). Als 6000 incontinente patiënten een half jaar eerder worden 
geïnstitutionaliseerd kost dat bijna 30 miljoen euro (2).
Verder kan inadequaat gebruik van incontinentiemateriaal noodzaken de patiënt 
medicamenteus te ondersteunen. De kosten van dit extra geneesmiddelengebruik 
zijn volgens het farmacotherapeutische kompas ongeveer 240 euro per patiënt per 
jaar (3), dus gelijk aan de gemiddelde kosten van incontinentiematerialen.
Tenslotte is het mogelijk dat patiënten vaker hun huisarts consulteren voor 
incontinentie gerelateerde klachten en problemen. Op 1000 incontinente vrouwen 
zijn er per jaar 2000 huisartsbezoeken in verband met incontinentie, die in totaal 
€25000 kosten (4). Als de helft van alle incontinente patiënten één extra bezoek 
aan de huisarts gaat brengen kost dat dus bijna 4 miljoen euro.
De kosten die gepaard gaan met een eventuele toename van de aanspraak op 
mantelzorg zijn lastig in te schatten. Deze kosten hangen namelijk af van meerdere 
factoren. Bovendien maakt het persoonsgebonden budget ook onderdeel uit van 
bezuinigingsplannen (18). Het bedrag waar mantelzorgers jaarlijks aanspraak op 
mogen maken, het zogenaamde Mantelzorgcompliment van €250 (18), is echter 
gelijk aan de gemiddelde kosten van incontinentiematerialen.
Mogelijk wordt er ook meer beroep gedaan op operaties of bekkenbodemtherapie 
om de incontinentie te verhelpen. Dit leidt tot een sterke toename van kosten in 
de tweede lijn. Bovendien leiden bekkenbodemoefeningen bij zo’n 30% van de 
doelgroep patiënten niet tot het gewenste resultaat (19). TVT-operaties zijn bij 10 
to 15% van de patiënten die daarvoor in aanmerking komen niet succesvol (20). 
Hierdoor wordt op de langere termijn geen kostenbesparing bereikt.
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Dit rapport beschrijft wat de financiële gevolgen kunnen zijn van drie 
mogelijke scenario’s van bezuinigingsmaatregelen op lichaamsgedragen 
incontinentiemateriaal. De bezuinigingsmogelijkheden omschreven in de 
verschillende scenario’s variëren van het invoeren van een eigen bijdrage tot het 
niet meer vergoeden van incontinentiematerialen bedoeld voor de behandeling 
van lichtere en/of matige incontinentie. Voor alle drie de scenario’s geldt dat een 
eventuele lastenverzwaring op de schouders terecht zal gaan komen van een 
relatief klein deel van de bevolking. Het gaat daarbij vooral om vrouwen, patiënten 
van 60 jaar en ouder, en diegenen met onderliggend complex en chronisch 
(cardiovasculair) lijden. Deze groep incontinentiepatiënten omvat slechts 4% van 
de totale bevolking, en heeft een geschat gemiddeld netto inkomen variërend van 
13 tot 24 duizend euro per jaar (1). De geschatte besparingen lopen uiteen van 25 
miljoen euro indien materialen voor lichtere vormen van incontinentie niet meer 
worden vergoed tot 63 miljoen euro als ook materialen voor matige incontinentie 
niet meer worden vergoed. De individuele lastenverzwaring varieert van €40 tot 
€115 per jaar. Deze bedragen staan echter niet op zichzelf, maar komen als extra 
bovenop de kosten die deze patiënten maken voor geneesmiddelen en andere 
hulpmiddelen.

Zoals aangetoond in de scenario analyses wordt een deel van de potentiële 
besparingen teniet gedaan als patiënten bij het uitblijven van een vergoeding 
gaan zoeken naar alternatieven - een product voor matige incontinentie gebruiken 
als licht niet meer vergoed of een product voor zware incontinentie gebruiken 
als matig niet meer vergoed. Bij een substitutierate van 50% dalen de geschatte 
besparingen tot respectievelijk 5 en 17 miljoen euro. Besparingen slaan zelfs om 
in extra kosten, die kunnen oplopen tot 17 respectievelijk 25 miljoen euro, als 
minimaal 60% van de patiënten een product voor matige in plaats van lichtere 
incontinentie gaat gebruiken en tenminste 75% van de patiënten een product voor 
matige incontinentie gaat vervangen door zwaar incontinentiemateriaal.
Dat het niet meer vergoeden van bepaalde incontinentiematerialen kan leiden 
tot het gebruik van zwaardere materialen, waardoor het effect van de besparing 
(deels) teniet wordt gedaan, is ook geconstateerd door het College voor 
Zorgverzekeringen. In hun rapport aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, dat is uitgebracht ten tijde van het schrijven van dit rapport, adviseren 
zij daarom een eigen bijdrage voor incontinentiemateriaal in te voeren van €75 
per jaar (21). Dit advies van CVZ lijkt tot begin 2012 door de minister naast 
zich neergelegd te zijn (persoonlijke mededeling Nefemed naar aanleiding van 
bijeenkomst in Tweede Kamer dd 22 juni 2011). De inhoud van het advies blijft 
echter wel overeind, waardoor de scenario’s zoals doorgerekend in dit rapport nog 
steeds relevant zijn.

5. Discussie



In hoofdstuk 4 is een inschatting gemaakt op basis van gegevens in de literatuur 
van de extra kosten die elders in de zorg kunnen ontstaan als er wordt bezuinigd 
op de vergoeding van incontinentiemateriaal en patiënten niet meer de juiste 
incontinentiematerialen kunnen gebruiken. Extra kosten van bijna 30 miljoen euro 
zullen optreden als 1% van de incontinente patiënten een ernstige urineweginfectie 
oploopt of een half jaar eerder in een instelling terecht komen. Als de helft van 
alle incontinente patiënten één extra bezoek aan de huisarts gaat brengen kost dat 
dus bijna 4 miljoen euro. De kosten van eventueel extra geneesmiddelengebruik 
is gelijk aan de gemiddelde kosten van incontinentiematerialen.

De resultaten van deze eerste verkenning naar de potentiële gevolgen van 
bezuinigingsmaatregelen op incontinentiematerialen zijn gebaseerd op 
literatuuronderzoek en op gegevens die door het PHARMO Instituut in openbare 
apotheken worden verzameld. De verwevenheid en complexe samenhang van 
incontinentie met onderliggende chronische aandoeningen en de lacune aan 
informatie over de behandeling en gevolgen van deze aandoening in de dagelijkse 
praktijk, stelt beperkingen aan de interpretatie van de onderzoekresultaten. 
Desalniettemin geven de resultaten van dit onderzoek genoeg redenen te 
veronderstellen dat de beoogde kostenbesparing niet realistisch is. Het is te 
verwachten dat door de substitutie, complicaties en additionele extra zorg, de 
uiteindelijke kostenbesparing teleurstellend zal zijn. Daarbij valt zelfs niet uit 
te sluiten dat de behandelingskosten van incontinentie zelfs gaan toenemen. 
Nader onderzoek naar de economische gevolgen van bezuinigingsmaatregelen 
op incontinentiematerialen, waarin ook wordt gekeken naar de waarschijnlijke 
toename van andere kosten als gevolg van onderbehandeling, uitgestelde 
behandeling of te snelle doorstroom naar oneigenlijk zware behandeling in de 
tweedelijns zorgomgeving, is daarom aan te bevelen.
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Appendix: karakteristieken van gebruikers

Patiënten ≥18 jaar 
in PHARMO

met ≥1 verstrekking  
van lichaamsgedragen 
incontinentiemateriaal

in 2009

N = 60,135 
n (%)

Patiënten ≥18 jaar 
in PHARMO

met ≥2 verstrekkingen 
van lichaamsgedragen 
incontinentiemateriaal

in 2009

N = 51,126
n (%)

* gebaseerd op geneesmiddelgebruik; ≥2 verstrekkingen in 2009 voor astma/COPD, 
tenminste 1 verstrekking voor de overige aandoeningen.

Tabel 7.1:  Karakteristieken van gebruikers van 
 lichaamsgedragen incontinentiematerialen

Geslacht
Mannen 11,729 (20) 8,585 (17)
Vrouwen 48,406 (80) 42,541 (83)

Leeftijd
18-39 jaar 1,292 (2) 1,002 (2)
40-49 jaar 2,309 (4) 1,884 (4)
50-59 jaar 5,080 (8) 4,257 (8)
60-69 jaar 9,808 (16) 8,234 (16)
70-79 jaar 16,543 (28) 14,133 (28)
80-89 jaar 20,105 (33) 17,281 (34)
≥ 90 jaar 4,998 (8) 4,335 (8)

Comorbiditeit (soort)*
Diabetes 12,700 (21) 11,082  (22)
Astma/COPD 10,709  (18) 9,398  (18)
CVD 46,053  (77) 39,649  (78)
Depressie 10,602  (18) 9,224  (18) 
Osteoporose 6,489 (11) 5,703  (11)

Comorbiditeit (aantal obv 
bovengenoemde soorten)
0 9,172 (15) 7,335  (14)
1 24,257  (40) 20,479  (40)
2 19,154  (32) 16,558  (32)
3 6,308  (10) 5,635  (11)
4 1,156  (2) 1,039  (2)
5 88  (<0.5) 80  (<0.5)
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Patiënten ≥18 jaar in PHARMO met ≥1 verstrekking van 
lichaamsgedragen incontinentiemateriaal

in 2009

* gebaseerd op geneesmiddelgebruik; ≥2 verstrekkingen in 2009 voor astma/COPD, 
tenminste 1 verstrekking voor de overige aandoeningen.

Tabel 7.2: Karakteristieken van gebruikers van lichaamsgedragen  
	 incontinentiematerialen	(	≥1	verstrekking),	 
	 gestratificeerd	naar	leeftijd

 <	50	jaar	 50-69	jaar	 ≥70	jaar
 N = 3,601 N = 14,888 N = 41,646
 n (%) n (%) n (%)
Geslacht
Mannen 576  (16) 2,471  (17) 8,682  (21)
Vrouwen 3,025  (84) 12,417  (83) 32,964  (79)

Comorbiditeit (soort)*
Diabetes 332  (9) 2,994  (20) 9,374  (23)
Astma/COPD 539  (15) 2,942  (20) 7,228  (17)
CVD 1,072  (30) 9,809  (66) 35,172  (84)
Depressie 919  (26) 3,206  (22) 6,477  (16)
Osteoporose 70  (2) 1,018  (7) 5,401  (13)

Comorbiditeit (aantal obv 
bovengenoemde soorten)
0 1,701  (47) 3,227  (22) 4,244  (10)
1 1,117  (31) 5,533  (37) 17,607  (42)
2 566  (16) 4,305  (29) 14,283  (34)
3 186  (5) 1,491  (10) 4,631  (11)
4 30  (1) 307  (2) 819  (2)
5 1  (<0.5) 25  (<0.5) 62  (<0.5)



Patiënten ≥18 jaar in PHARMO met ≥2 verstrekkingen van 
lichaamsgedragen incontinentiemateriaal

in 2009

* gebaseerd op geneesmiddelgebruik; ≥2 verstrekkingen in 2009 voor astma/COPD, 
tenminste 1 verstrekking voor de overige aandoeningen.

Tabel 7.3: Karakteristieken van gebruikers van lichaamsgedragen 
	 incontinentiematerialen	(	≥2	verstrekkingen),	
	 gestratificeerd	naar	leeftijd

 <	50	jaar	 50-69	jaar	 ≥70	jaar
 N = 2,886 N = 12,491 N = 35,749
 n (%) n (%) n (%)
Geslacht
Mannen 424  (15) 1,680  (13) 6,481  (18)
Vrouwen 2,462  (85) 10,811  (87) 29,268  (82)

Comorbiditeit (soort)*
Diabetes 286  (10) 2,569  (21) 8,227  (23)
Astma/COPD 464  (16) 2,579  (21) 6,355  (18)
CVD 876  (30) 8,344  (67) 30,429  (85)
Depressie 777  (27) 2,762  (22) 5,685  (16)
Osteoporose 54  (2) 872  (7) 4,777  (13)

Comorbiditeit (aantal obv 
bovengenoemde soorten)
0 1,324  (46) 2,585  (21) 3,426  (10)
1 893  (31) 4,620  (37) 14,966  (42)
2 472  (16) 3,672  (29) 12,414  (35)
3 169  (6) 1,318  (11) 4,148  (12)
4 27  (1) 272  (2) 740  (2)
5 1  (<0.5) 24  (<0.5) 55  (<0.5)
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Patiënten ≥18 jaar in PHARMO met ≥1 verstrekking van 
lichaamsgedragen incontinentiemateriaal

in 2009

 * op basis van door openbare apotheken aan zorgverzekeraar in rekening gebrachte 
  kosten in 2009.
**  gebaseerd op geneesmiddelgebruik; ≥2 verstrekkingen in 2009 voor astma/COPD, 
  tenminste 1 verstrekking voor de overige aandoeningen.

Tabel 7.4:  Karakteristieken van gebruikers van lichaamsgedragen  
	 incontinentiematerialen	(≥1	verstrekking),	
	 gestratificeerd	naar	jaarkosten	incontinentie*

 <100€	per	jaar	 100-499€	per	jaar	 ≥500€	per	jaar
 N = 26,864 N = 26,190 N = 7,081
 n (%) n (%) n (%)
Geslacht
Mannen 5,776  (22) 4,407  (17) 1,546  (22)
Vrouwen 21,088  (78) 21,783  (83) 5,535  (78)

Leeftijd
18-39 jaar 606  (2) 424  (2) 262  (4)
40-49 jaar 1,167  (4) 962  (4) 180  (3)
50-59 jaar 2,466  (9) 2,209  (8) 405  (6)
60-69 jaar 4,918  (18) 4,224  (16) 666  (9)
70-79 jaar 7,714  (29) 7,419  (28) 1,410  (20)
80-89 jaar 8,350  (31) 8,783  (34) 2,972  (42)
≥ 90 jaar 1,643  (6) 2,169  (8) 1,186 (17)

Comorbiditeit (soort)**
Diabetes 4,902  (18) 5,905  (23) 1,893  (27)
Astma/COPD 4,499  (17) 4,919  (19) 1,291  (18)
CVD 19,795  (74) 20,579  (79) 5,679  (80)
Depressie 4,419  (16) 4,643  (18) 1,540  (22)
Osteoporose 2,686  (10) 3,038  (12) 765  (11)

Comorbiditeit (aantal obv 
bovengenoemde soorten)
0 4,736  (18) 3,535  (13) 901  (13)
1 11,276  (42) 10,409  (40) 2,572  (36)
2 8,011  (30) 8,677  (33) 2,466  (35)
3 2,391  (9) 2,994  (11) 923  (13)
4 420  (2) 536  (2) 200  (3)
5 30  (<0.5) 39  (<0.5) 19  (<0.5)



Patiënten ≥18 jaar in PHARMO met ≥2 verstrekkingen van 
lichaamsgedragen incontinentiemateriaal

in 2009

 *  op basis van door openbare apotheken aan zorgverzekeraar in rekening gebrachte 
  kosten in 2009.
**  gebaseerd op geneesmiddelgebruik; ≥2 verstrekkingen in 2009 voor astma/COPD, 
  tenminste 1 verstrekking voor de overige aandoeningen.

Tabel 7.5:  Karakteristieken van gebruikers van lichaamsgedragen  
	 incontinentiematerialen	(≥2	verstrekkingen),	
	 gestratificeerd	naar	jaarkosten	incontinentie*

 <100€	per	jaar	 100-499€	per	jaar	 ≥500€	per	jaar
 N = 18,110 N = 25,935 N = 7,081
 n (%) n (%) n (%)
Geslacht
Mannen 2,724  (15) 4,315  (17) 1,546  (22)
Vrouwen 15,386  (85) 21,620  (83) 5,535  (78)

Leeftijd
18-39 jaar 322  (2) 418  (2) 262  (4)
40-49 jaar 748  (4) 956  (4) 180  (3)
50-59 jaar 1,663  (9) 2,189  (8) 405  (6)
60-69 jaar 3,384  (19) 4,184  (16) 666  (9)
70-79 jaar 5,374  (30) 7,349  (28) 1,410  (20)
80-89 jaar 5,609  (31) 8,700  (34) 2,972  (42)
≥ 90 jaar 1,010  (6) 2,139  (8) 1,186  (17)

Comorbiditeit (soort)**
Diabetes 3,336  (18) 5,853  (23) 1,893  (27)
Astma/COPD 3,217  (18) 4,890  (19) 1,291  (18)
CVD 13,583  (75) 20,387  (79) 5,679  (80)
Depressie 3,076  (17) 4,608  (18) 1,540  (22)
Osteoporose 1,927  (11) 3,011  (12) 765  (11)

Comorbiditeit (aantal obv 
bovengenoemde soorten)
0 2,947  (16) 3,487  (13) 901  (13)
1 7,599  (42) 10,308  (40) 2,572  (36)
2 5,502  (30) 8,590  (33) 2,466  (35)
3 1,734  (10) 2,978  (11) 923  (13)
4 306  (2) 533  (2) 200 (3)
5 22 (<0.5) 39  (<0.5) 19  (<0.5)
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