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Nederland in  
internationaal perspectief 

http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2014/EHCI_2014_rankings.png


Vragen over de 
Zorgverzekeringswet 

• Waarom Zorgverzekeringswet? 
• Fundament van Zorgverzekeringswet 
• Rol zorgverzekeraars  
• Euro in de spreekkamer? 
• Hoe behouden we solidariteit? 

 



Fundament van de 
Zorgverzekeringswet 

 



Wet langdurige zorg (Wlz):  
19,5 miljard euro 
300.000 patiënten 
 

Intramurale ouderenzorg, verstandelijk 
gehandicaptenzorg en langdurige 
GGZ. 

Zorgverzekeringswet (Zvw):  
41 miljard euro 

Somatische, curatieve zorg, 
kortdurende volwassen-GGZ en 
wijkverpleging 

Aanvullende zorgverzekeringen en 
eigen betalingen: 
 5 miljard euro 
 

Tandarts, fysiotherapeut en 
aanvullende diensten 

Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet: 
7 miljard euro  
 

Persoonlijke verzorging en 
begeleiding, jeugdzorg (inclusief 
jeugd-GGZ) 

Nederlandse gezondheidszorg 2015 



• Geen enkele transparantie 
• Gebrek aan innovatie 

 

Kwaliteit 

Efficiency 

Toegankelijkheid 

• Beperkt kostenbewustzijn bij verzekerden 
• Geen prikkels om waar voor het geld te leveren 

• Wachtlijsten 
• Beperkte mogelijkheden om te wisselen 

van zorgverzekeraar 

Zorgverzekeringswet 2006 
Redenen voor hervorming 



Hybride zorgstelsel: 
Privaat met veel publieke randvoorwaarden 

– Rijksoverheid bepaalt basispakket 
– Verplichte basisverzekering 
– Acceptatieplicht door zorgverzekeraars 
– Verbod op premiedifferentiatie 
– Zorgplicht zorgverzekeraar voor verzekerden 
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Presentation Notes
All contracts are the same in coverageAll citizens are obliged to purchase insuranceRequirement that health plans must apply open enrolmentAll health plans must charge identical premiums to all insured opting for the same productPremium differentiation per product: discount 0-10% on the out-of-pocket premium for people who enrol via a group contractInsurers are allowed to offer voluntary deductibles in return for a premium rebateInsures are free to decide where, how and by whom healthcare in the benefit package is to be delivered



Overheidsturing & concurrentie 
• Tot 19e eeuw was de zorg volledig vrije markt 

 

• Collectieve financiering werd nodig om meer mensen 
toegang te geven tot zorg 
 

• Ziekenfondsen beperkten solidariteit tot lage inkomens: 
tweedeling in de zorg 
 

• Concurrentie in de zorg is nooit weggeweest: 
privéklinieken (ook in publieke stelsels in België en VK) 
 

• Zvw incorporeert goede prikkels van overheid en markt 
en moet verkeerde prikkels wegnemen = balanceren 



De kern van Zvw 

Zorgaanbieder Zorgverzekeraar 

Verzekerde/Patiënt 

Zorg op maat  
aan de individuele 

patiënt 

Verzekerd van 
goede zorg tegen 
een lage premie 

Afspraken over 
prijs, kwaliteit en 
volume van de 

zorg 

Overheid 
reguleert 



Zo betalen we de zorg 
Werkgevers Verzekerden 18+  

(circa 13.000.000) 

Zorgverzekeraars 

Rijksoverheid Zorgverzekeringsfonds 

Medische zorg (circa 41.000.000.000 euro) 

Nominale premie 

Eigen risico 

Eigen betalingen 

Inkomensafhankelijke 
premie Belasting / 

zorgtoeslag 
Rijksbijdrage 
 kinderen 



Wie gaat er over het basispakket? 
Stemgerechtigden 18+  

(circa 13.000.000) 

Zorgverzekeraars 

Medische zorg 

Toets bij: de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en de 
Adviescommissie Pakket (ACP) en externe experts 

Tweede Kamer 

Zorginstituut NL 

Minister van VWS 

Medische 
ontwikkelingen 

Advies aan minister 

Goedkeuring 
basispakket 

Toepassing aanspraken 
basispakket 

Pakketbesluit minister 



Rol Zorgverzekeraar 
 



Zorgverzekeraars: 
- solidariteit is de basis 
- merendeel coöperaties 
- geen winstoogmerk 
- acceptatieplicht verzekerde 
- zorgplicht patiënt 
- merendeel biedt alleen 

zorgverzekeringen aan 

http://www.zorgenzezkerheid.nl/
http://www.cz.nl/
http://www.deltalloyd.nl/dlnl/particulier/gezondheid/zorgverzekeringen/index.jsp
http://www.ohra.nl/zorgverzekering/index.jsp
http://www.onvz.nl/
http://www.pnoziektekosten.nl/
http://www.salland.nl/
http://www.dsw.nl/
http://www.stadholland.nl/
http://www.menzis.nl/
http://www.azivo.nl/
https://www.amersfoortse.nl/werkgever/ziektekosten/welke_verzekering/
http://www.zilverenkrui.nl/
http://www.achmea.nl/
http://www.interpolis.nl/particulier/producten/zorgactief/default.aspx
http://www.averoachmea.nl/
http://www.ozf.nl/
http://www.groenland.nl/
http://www.prolife.nl/
http://www.iza.nl/
http://www.izz.nl/
http://www.unive.nl/zorgverzekering/?utm_medium=cpc&utm_source=SEA2009025&utm_content=unive%7C6694216645&gclid=CJ2F9u7Ri6MCFcQp3god7Di3cg
http://www2.goudse.nl/uw_gezondheid.html
http://www.medicalfacts.nl/2011/10/05/nieuwe-identiteit-voor-vgz/vgz_logo/
http://www.umczorgverzekering.nl/
http://www.defriesland.nl/


Kerntaken van de zorgverzekeraar 

• Verzekert alle Nederlanders van zorg 
 

• Betaalt de zorg aan patiënten obv functionele 
aanspraken 
 

• Maakt namens verzekerden afspraken met 
zorgaanbieders over goede zorg tegen een scherpe prijs 
 

• Probeert kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te 
verbeteren 
 

• Controleert rechtmatigheid van declaraties 
 

• Opereert daarbij binnen uitgebreid kader aan wet- en 
regelgeving 



gemiddelde 
professionals 

bovenmaatse 
professionals 

ondermaatse 
professionals 

Kwaliteit van Zorg→ 

Huidige situatie 
Gewenste situatie 

Stimuleren kwaliteitsverbetering 
 door (selectieve) zorginkoop 



Veel praktijkvariatie in beeld 
Ruimte voor 
verbetering 
 
Voorbeeld:  
praktijkvariatie hernia 



Toezicht op zorgverzekeraar 
Verzekerden 18+  

(circa 13.000.000) Rijksoverheid 

Nederlandse Zorgautoriteit 

De Nederlandsche Bank 

Autoriteit Financiële Markten 

Autoriteit Consument en Markt 

Raad van 
Toezicht 

College Bescherming 
Persoonsgegevens Accountant 

Zorginstituut Nederland 

Tweede 
Kamer 

Ledenraad 

Zorgverzekeraar 
 



De Euro in de spreekkamer? 
 



Zorguitgaven 
Bruto-BKZ uitgaven 

€71.300.000.000 
Per dag:  €195.500.000   
Per uur:     €8.150.000  
Per minuut:       €135.000 
Per seconde:      €2.250 



Gemiddeld per volwassene in 2015 

€ 5075,- 

1211 

1577 

1029 
369 

1186 

-297 1

nominale Zvw-premie inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage

inkomensafhankelijke Wlz-premie eigen bijdragen

belastingen zorgtoeslag



Verdringing van andere 
collectieve uitgaven 



De euro dus in de spreekkamer? 
• De zorg kost helaas geld. 

 

• De zorg is met 71 miljard euro de op een na grootste collectieve 
uitgave. 
 

• De sterke groei van de zorgkosten én de crisis leggen de 
solidariteitsvraag nadrukkelijk op tafel 
 

• Het besef dat de zorg veel geld kost, opent gesprek over kwaliteit 
en doelmatigheid van de zorg. 
 

• De euro hoort niet in het gesprek tussen patiënt en arts 
 

• Maar de euro hoort onvermijdelijk wel in het gesprek tussen 
premiebetalers, medische beroepsgroepen en overheid 
 

• De zorgverzekeraar staat midden op het ingewikkelde kruispunt 
van dat gesprek waar al deze belangen samenkomen 



Hoe behouden we solidariteit? 
 

Bron: Reclame-uiting opticien 



Drie bestuurlijke akkoorden 
Huisartsen / Ziekenhuizen / GGZ 

 
    Geen pakketmaatregelen – geen premieverhoging – geen hoger eigen risico 
 

Maar wel: 

– Vergroten kostenbewustzijn bij verzekerden 
– Selectieve zorginkoop (betere kwaliteit belonen) 
– Vergroten van kwaliteitstransparantie 
– Betalen voor zorguitkomsten 
– Rol voor effectiviteit in behandelingen 
– Focus op zelfmanagement- eHealth 
– Concentratie en specialisatie ziekenhuizen 
– Substitutie van tweedelijn naar eerstelijn 
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Na bestuurlijke  
akkoorden 

Na regeer- 
akkoord 

Bij ongewijzigd 
beleid 

7 miljard minder meer 



Brieven minister 

• Kwaliteit loont 
• Het jaar van de transparantie 
 
Inzet: 
• kiezen voor kwaliteit 
• versterking positie patiënt 
• tripartite  zorginstituut 
• minder administratie door samenwerking 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fregering%2Fbewindspersonen%2Fedith-schippers&ei=HaUJVZfbJKTX7QbN_4HAAg&bvm=bv.88198703,d.ZGU&psig=AFQjCNHYhOK8HKV-xzVDBAnO-Wd2i1BEMA&ust=1426781825450122


Solidariteit is niet gratis 

• Wat zijn we bereid te betalen voor de 
gezondheid van een ander? 

• Wie is ook in de toekomst bereid om 
steeds meer te betalen om het brede 
basispakket te behouden?  

• Waarom stuiten vragen over de kwaliteit 
en doelmatigheid van de zorg op verzet 
van de dokter? 

• Bestaat het perfecte zorgstelsel? 
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