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De Kamer,
verzoekt de regering om het huidige zorgstelsel te herzien. 

Gehoord de beraadslaging,

De toenemende complexere zorgvraag en de daarmee gepaard gaande kostentoename, dwingen de Nederlandse 
zorgspelers om de eigen processen, producten en diensten zo efficiënt mogelijk in te richten. Om dit mogelijk 
te maken is het noodzakelijk dat zij over de vereiste (specialistische) kennis beschikken en mede hierdoor snel 
kunnen inspelen op innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen. Wet-en regelgeving en zorginfrastructuur 
dienen hierop te accepteren, waarbij belemmeringen tot een minimum beperkt zijn.

Momenteel wordt de Nederlandse zorg geregeld in 4 wetten, te weten:
- Zorgverzekeringswet (Zvw);
- Wet Langdurige zorg (Wlz);
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- Jeugdwet.

Elke soort zorg kent zijn eigen bekostigingssysteem, regelgeving, verdeling van verantwoordelijkheden, 
patiëntendossier en cultuur. Daarnaast wordt de uitvoering van deze wetten  verricht door; zorgverzekeraars 
(Zvw), Wlz-uitvoerders (Wlz) en gemeentes (Wmo en Jeugdwet). De 3 uitvoerders betreffen alle verschillende 
instanties met een eigen ziens- en werkwijze, waarbij beperkt samengewerkt wordt, uitgezonderd een enkel 
experiment wat geïnitieerd is door het Ministerie. Nadelen van dit stelsel zijn onder andere:

• Gedecentraliseerde kennis- en ervaring;
• Zorgverleners en cliënten hebben te maken met 3 verschillende instanties, wat de transparantie van de zorg 
onnodig complex maakt; 
• Gefragmenteerd zorglandschap verminderd de toepasbaarheid en rendement van innovaties; 
• initiatieven die de domeinen van de verschillende wettelijke regimes overstijgen, hebben het moeilijk;
• Minder efficiënt personeelsinzet over de verschillende uitvoerders;
• Door gebruik van verschillende datasets en –systemen, zijn (fraude) data-analyses minder volledig/ complexer 
te verrichten.

Om deze nadelen het hoofd te kunnen bieden bestaat de uitdaging om de zorg opnieuw te organiseren. Het 
doorbreken van de schotten tussen de wettelijke zorgregimes heeft hierbij prioriteit. In 2015 is met de invoering 
van de WMO en de aanpassing van de Jeugdwet een gedeelte van de zorg overgeheveld naar gemeentes. Het is 
per heden organisatorisch een stap te ver om alle zorg direct te verzamelen onder één enkel regime. Gezien de 
nauwe organisatorische verwevenheid van zorgkantoren en zorgverzekeraars is het samengaan van de Zvw en 
Wlz een logische eerste stap. 
Verzoekt de regering om een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid de zorgregimes Wlz 
en Zvw samen te voegen tot één enkel regime, waarbij 1 instantie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering. 

en gaat over tot de orde van de dag.
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