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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 kwaliteitsniveau in Nederland is net zo opvallend voor hen. En dat, zeker in de
curatieve zorg, tegen een acceptabel kostenniveau.
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