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Als lid van de International Federation of Health Plans (IFHP) is Zilveren 

Kruis vaak in contact met zorgverzekeraars uit de hele wereld. 

Verzekeraars die steevast met veel respect en soms jaloezie kijken naar 

de zorg in Nederland. Wat vooral aanspreekt is de solidariteit en 

toegankelijkheid, die waarborgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig 

heeft. Maar ook het feit dat niet alleen iedereen toegang heeft tot zorg, 

maar ook tot goede zorg, wordt geroemd. Het gemiddelde kwaliteits-

niveau in Nederland is net zo opvallend voor hen. En dat, zeker in de 

curatieve zorg, tegen een acceptabel kostenniveau. 

 Olivier Gerrits
directeur zorginkoop Zilveren Kruis

Georgette Fijneman 
directievoorzitter Zilveren Kruis
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We worden dan ook 
veel bezocht en 
bevraagd over de 
werking en resul-

taten van het Nederlandse zorg-
stelsel. De zorgvuldig gekozen balans 
tussen publieke waarborgen en 
private vrijheden wordt gezien als 
best of both worlds. Centrale regie, 
gezien het maatschappelijk belang 
van de taak, gecombineerd met 
marktprikkels die partijen stimuleren 
om zich continu te blijven verbeteren.

Niks meer aan doen?
Gaat alles dan crescendo en kunnen 
we achterover leunen? Nee, natuur-
lijk niet, maar laten we in de vele 
gesprekken over de uitdagingen niet 
vergeten waar we staan en daar ook 
trots op blijven. Die uitdagingen zijn 
er namelijk zeker. De demografische 
en medisch-technologische ontwikke-
lingen zorgen voor een dubbele druk 
op de collectieve uitgaven aan zorg. 
Het percentage ouderen neemt de 
komende jaren enorm toe en we zijn 
steeds beter in het voorkomen dat 
mensen overlijden aan ouderdoms-
kwalen of ziektes. Een hele mooie 
ontwikkeling natuurlijk, maar het 
heeft wel een prijs. Het aandeel van 
de zorguitgaven op het totaal van de 
collectieve uitgaven neemt gestaag 
toe en zorgt voor verdringing.

Daarnaast zijn we, ondanks ons 
solidaire stelsel, maar zeer moeizaam 
in staat om de sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen terug te 
dringen. Het blijft lastig om bepaalde 
groepen in de samenleving te 
bereiken en te motiveren om zelf en 
met behulp van het brede aanbod 
aan zorg- en ondersteuning dat we in 
Nederland beschikbaar hebben, te 
werken aan gezondheid. Tenslotte is 
de arbeidsmarktkrapte in de zorg nu 
echt voelbaar. Meer dan ooit worden 
we door het tekort aan personeel in 
de zorg gedwongen om keuzes te 
maken. En hierbij zien we ook 
nadrukkelijke verschillen in het land 
in de wijze en mate waarop zorg en 
ondersteuning beschikbaar is.

Dat verandering noodzakelijk is, 
wordt breed gedragen. Ook over de 
richting van deze verandering, zoals 
ook beschreven in het rapport ‘De 
juiste zorg op de juiste plek’, lijken 
geen fundamentele verschillen te 
bestaan. De weg daarnaartoe leidt tot 
meer discussie en er is nog onvol-
doende eenduidigheid tussen 
partijen. Dat samenwerking tussen 
zorgaanbieders en financiers in de 
regio hierbij van belang is wordt 
onderkend, toch verschillen de 
beelden hierover. 

Landelijk en lokaal
Zilveren Kruis is van mening dat de 
gewenste veranderingen vragen om 
gerichte activiteiten op zowel 
landelijk als lokaal niveau. Het doel is 
om het zorgaanbod beter aan te 
laten sluiten op de zorgvraag en 
meer mogelijkheden te creëren voor 
eigen regie voor de patiënt/cliënt. 
Onder andere door alle beschikbare 
nieuwe technologie op het gebied 
van ‘Zorg veilig thuis’.

Er zijn een aantal randvoorwaarden 
waar op landelijk niveau aan voldaan 
moet worden. Zoals het mogelijk 
maken van veilige zorgcommunicatie 
tussen patiënt/cliënt en zorgaan-
bieder en zorgaanbieders onderling, 
en transparantie van kwaliteitsinfor-
matie die voor de klant relevant is. 
Daarnaast zijn er inhoudelijke 
dossiers die de lokale schaal nadruk-
kelijk overstijgen. De beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van geneesmid-
delen, zowel in de apotheek als in het 
ziekenhuis, vraagt bijvoorbeeld om 
samenwerking tussen partijen op 
landelijk niveau en zelfs internatio-
naal.

Daar waar de lokale zorgketen 
bepalend is voor de wijze waarop het 
zorgaanbod aansluit op de zorgvraag 
moeten partijen in de regio samen 
aan de slag. Dit kan zijn omdat er 
lokale omstandigheden zijn die 
maken dat de toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van zorg op termijn 
niet meer gegarandeerd kan worden. 

Maar ook omdat er aanbieders zijn 
die al dan niet samen vernieuwing 
willen realiseren om kwaliteit van zorg 
te verbeteren en tevens bij te dragen 
aan de beheersing van de zorgkosten. 
Mooie innovaties die zorg naar huis 
brengen helpen hier zeer bij.

Maar wie gaat dit allemaal regelen?

Samen tot toekomstvisie komen
Wij geloven niet in het beleggen van 
de verantwoordelijkheid op één plek 
om tot verandering te komen. Wij 
geloven dat verandering in de zorg 
plaatsvindt als er een gedeeld beeld 
is van de noodzaak, het burning 
platform en van het lonkend perspec-
tief. Veranderingen in de zorg zijn 
complex, onder andere door de vele 
spelers met ieder ook hun eigen 
belangen. Het is essentieel dat er een 
gezamenlijk gevoel van urgentie is én 
een gedeeld verantwoordelijkheids-
gevoel, om met elkaar tot een 
toekomstvisie te komen. Waarbij 
teveel terugkijken niet helpt.

Natuurlijk kunnen zorgverzekeraars 
hierbij wel een hele actieve rol 
spelen. En dat willen we ook graag. 
Wij kennen de spelers, wij hebben 
veel informatie tot onze beschikking 
vanuit meerdere perspectieven. Maar 
we doen het graag samen. Er zijn al 
verschillende voorbeelden waar we 
zien dat het in de gezamenlijkheid 
het beste werkt.

Als in een regio de beweging onvol-
doende op gang komt, zal de urgentie 
waarschijnlijk onvoldoende gevoeld 
worden. Zolang er in de regio geen 
sprake is van uitdagingen om de zorg 
beschikbaar en toegankelijk te 
houden, is het de vraag of dat erg is. 
Laten we dan vooral de energie 
inzetten voor die regio’s waar 
urgentie en ambitie wel samen-
komen: dan komen we tot echte 
verandering in plaats van te blijven 
praten.
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