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binnen een straal van twintig 
kilometer van hun woonomgeving. 
Daarnaast is het de praktijk dat er, 
mede door de historische banden met 
de rechtsgebieden van de oude 
ziekenfondsen, regionaal (grote) 
verschillen zijn tussen de verzekeraars 
in hun aanwezigheid in een regio. In 
de dagelijkse werkzaamheden zullen 
verzekeraars daarom wel keuzes 
moeten maken hoe intensief ze in een 
regio ‘in de zorg’ aanwezig zijn. 
Ook de sterk toegenomen verant-
woordelijkheden van gemeenten op 
het zorgterrein maken meer regionale 
afstemming zinvol. Te veel maat-
schappelijke problematiek wordt 
gemedicaliseerd, wat leidt tot hoge 
zorgkosten. Hier zijn met gemeenten 
mooie businesscases te maken, die 
op maatschappelijk niveau zeer 
renderend zijn. Om dat rendement te 
realiseren, is samenwerking met het 
sociaal domein in de regio echt nodig. 

Isidorus concept
CZ heeft in de zorgvisie 2020-2025 
opgenomen dat ze, afhankelijk van de 
marktpositie, de verantwoordelijkheid 
rondom de ‘zorgplicht’ jegens de 
verzekerden inhoud geeft via een 
intensieve samenwerking in de regio, 
met de dominante zorgpartners. 
Waarbij CZ, naast de kwaliteit van zorg, 
primair wil sturen op de organisatie 
van de zorgprocessen en de daarbij 
horende werkelijke kosten. Ons 
zogenaamde ‘co-maker’of ‘Isidorus-
concept’. In regio’s waar CZ geen 
marktleider is, vervult zij door middel 
van zorginkoop en begeleidingsdien-
sten de verantwoordelijkheid. Op deze 
wijze is in het beleid van CZ zowel het 
landelijk werken als de regionale 
sturing concreet terug te vinden.

Kortom: de roep van de samenleving 
naar meer regionale aansturing van 

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor toegankelijk-

heid, kwaliteit en kosten van de zorg. De kroonjuwelen van de  

Zorgverzekeringswet zijn de zorgplicht en de acceptatieplicht 

die zijn mogelijk gemaakt door het systeem van de verevening. 

Door de competitie tussen 
zorgverzekeraars, voor de 
gunsten van de verze-
kerden, ontstaat er druk 

op het zorgsysteem wat leidt tot een 
betere kosten-kwaliteitsverhouding 
dan het geval was ten tijde van het 
systeem van centrale sturing via 
wet- en regelgeving. Daarnaast is de 
democratische legitimiteit veel hoger, 
omdat verzekerden jaarlijks blijk van 
hun (on)tevredenheid kunnen geven 
via het stemmen met de voeten, in 
plaats van elke vier jaar via de 
verkiezingen met een waaier aan 
maatschappelijke thema’s. 

Goede zorg
De resultaten van de afgelopen jaren 
laten ook zien dat het Nederlandse 
stelsel goed scoort op de verhouding 
tussen kosten en kwaliteit in de 
curatieve zorg. De hoge kosten in 
absolute zin worden verklaard omdat 
veel welzijns- en ouderenzorg in het 
Nederlandse zorgstelsel opgenomen 
is. Die goede resultaten worden door 
al het gemopper over de rol van de 
zorgverzekeraar nogal eens over het 
hoofd gezien. Vergelijkend met 
landen als Engeland, Duitsland en 
Zweden is mijn indruk dat we in 
Nederland echt veel beter scoren op 
toegankelijkheid en meestal ook op 
kosten. Dat Nederland wat betreft 
kosten van de curatieve zorg, uit de 
top tien duurste landen volgens de 
OESO is gevallen, is een prestatie van 
formaat. De service die verzekeraars 
hun klanten bieden, wordt hoog 
gewaardeerd.

Meer regionale afstemming
Toch kan ik me goed inleven in de 
roep van de samenleving naar meer 
regionale ordening van de zorg. 
Immers, 98% van alle zorg die mensen 
in hun leven genieten bevindt zich 

de zorg is wat mij betreft in de 
praktijk al zichtbaar. Niet door 
regelgeving, maar door omstandig-
heden en ratio in de dagelijkse 
bedrijfsvoering van de zorgverzeke-
raars. Wij denken dan ook dat er 
aanspreekbaarheid is voor regionale 
zorgonderwerpen, zonder dat er 
stelseldiscussies hoeven plaats te 
vinden. Er is ruimte in het huidige 
stelsel om tegemoet te komen aan de 
wens van de politiek en het Ministerie 
van VWS om regionale aanspreek-
baarheid van de zorgverzekeraars 
vorm te geven.  

Representatiemodel
Wat mij betreft kunnen bepaalde 
elementen van de zorg best in een 
verdergaande representatie ingekocht 
worden; een verzekeraar koopt dan  
in namens de andere verzekeraars. 
Dat geldt nu al voor de spoedzorg 
(ambulancediensten, HAP’s et cetera) 
en de oncologische kindzorg die in het 
PMC in representatie ingekocht 
worden. CZ wil zich hier proactief 
opstellen. Ik denk dan met name aan 
regionale zorgcontractering voor meer 
‘systeemfuncties’ die zich minder leent 
voor contractering in de markt. 
Representatie zal mijns inziens meer 
duurzaamheid bieden, mede omdat 
dit beleid beter uit te leggen is dan 
een breed ‘volg- of congruentie-beleid’ 
waarin verzekeraars elk hun eigen 
beleid voeren.
Waar ik, vanuit een maatschappelijk 
perspectief, wel ernstig bezwaar tegen 
zou hebben is een regionale ‘planeco-
nomie’. Wij denken, mede uit histori-
sche ervaringen bij de oude Wet 
voorzieningen gezondheidszorg, dat 
de structurering van de zorg niet door 
een ‘plan’ kan plaatsvinden. Nostal- 
gische dromen over een zorgfonds 
miskennen de complexiteit. Zelfs bij 
eenvoudigere problemen (UWV, SVB 
en Nationale Politie) blijkt centrale 
aansturing (te) moeilijk. Regionale 
verschillen bestaan en verdienen 
erkenning. Een zorgfonds zou pas 
echt een enorme hoeveelheid ‘paarse 
krokodillen’ op ons loslaten.




