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Het idee achter het stelsel is elegant en gaat uit van kiezen 
en versterken van waarde

Mens Zorgaanbieder

zorgverzekeraar

Gereguleerde 
marktwerking: 

dmv 
concurrentie 

hogere kwaliteit 
en efficiency

Kiest verzekeraar 
obv prijs/prestatie

Kiest zorgaanbieder
obv kwaliteit

Sluit contracten en 
versterkt meeste 
waardevolle 
aanbieder



2e kamer

Belangrijke spelers in ZvW
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Zorg
verzekeraar

MinVWS Zorg Instituut NZA

DNB

AFM
Zorg

aanbieder
Burger/patiënt/

verzekerde

Pakketbeheer:
Stand wetenschap&techniek
Advies aan MinVWS over 
opname aan pakket

Beroeps-
vereniging

Inhoud basispakket

Vaststellen basispakket
Wetten mbt toelating zorgaanbieders, 
marktordening, declaratiesystematiek

Toezicht op werking 
gereguleerde zorgmarkt
Vaststellen tarieven
Advies aan MinVWS over 
systematiek en tarieven

Toezicht op financieel
systeem (en dus ZV) 
gericht op financiële 
stabiliteit systeem

Toezicht op financiele
markten wo 
verzekeringen



Zorgverzekeraar heeft een taak richting de individuele verzekerde 
maar ook voor continuïteit van de zorg
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Zorg
verzekeraar

Zorg
aanbieder

Burger/patiënt/
verzekerde

- Zorgplicht
- Acceptatieplicht
- Aanvaardbare kosten 

obv Nza
- Gereguleerde markt

Voor de individuele verzekerde

- Toegang tot de zorg 
tegen de best mogelijke 
prijs

- Strategische keuze:
dienstverlening mbt zorg
en gezondheid

- Zorgen voor voldoende 
beschikbaarheid zorg

- Kwaliteit obv stand
wetenschap en techniek

Voor continuïteit zorg



De “Janus-kop” van de zorgverzekeraar: financiele dienstverlener en 
zorg-partij
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Financiële 
dienstverlener

Toezicht: DNB

Markt, business 
model vanuit 
verzekerings-model

Product, P/S, kanalen, 
Solvency en risk 
management

Zorg
verzekeraar

Zorg
aanbieder

Burger/patiënt/
verzekerde

- Zorgplicht
- Acceptatieplicht
- Aanvaardbare kosten 

obv Nza
- Gereguleerde markt

Voor de individuele verzekerde

- Toegang tot de zorg 
tegen de best mogelijke 
prijs

- Strategische keuze:
dienstverlening mbt zorg
en gezondheid

- Zorgen voor voldoende 
beschikbaarheid zorg

- Kwaliteit obv stand
wetenschap en techniek

Voor continuïteit zorg

Zorg
partij

Toezicht: NZa

Zorgontwikkelingen, 
zorg-organisatie, 
regio, innovatie, 
tarieven

Capaciteit, prikkels, 
transformatie en 
medische inhoud



Het basisidee is elegant maar de praktijk is weerbarstig door 
complexe zorgorganisatie en zorgfinanciering

Mens Zorgaanbieder

zorgverzekeraar

Gereguleerde
marktwerking: 

dmv 
concurrentie 

hogere kwaliteit 
en efficiency

Kiest verzekeraar 
obv prijs/prestatie

Kiest zorgaanbieder
obv kwaliteit

Sluit contracten en 
versterkt meeste 
waardevolle 
aanbieder

Versnipperd en veel conflicterende belangen 

Zorgverzekering
BV + AV WLZ WMO Overig

(wo bedrijfszorg)

Zorgverzekeraar

47 mrd €

Zorgkantoor

25 mrd €

Gemeenten

19 mrd €

Bedrijven

Met complexe financiering met 
conflicterende belangen
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Zelfs binnen zorgverzekeringswet en WLZ heeft ieder segment zijn 
eigen systematiek!

Huisarts

Zorggroep

Paramedisch

Hulpmiddelen

Apotheek

GGZ
1e lijn
2e lijn

Ziekenhuis

Abonnement en consult (+ evt innovatiemodules)

Gemiddelde DBC voor chronische zorg (mn DM2)

Per uur (evt begrensd in aantal behandeling of bedrag)

Per stuk (op basis aanbesteding)

Receptregel en/of per uur (+ inkoopkorting)

Tarief per behandeling
DBC op basis van aantal minuten inzet professional

Verschilllende contractsvormen wo P*Q (obv DBC), 
meerjarencontracten en aanneemsom.
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Ouderenzorg (ZIN)

Gehandicaptenzorg

Langdurige GGZ

Volledig pakket thuis

overig ZIN

PGB

Beheer WLZ

Overig WLZ
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0 5 10 15 20 25 30

Eerste lijns

MSZ

GGZ

Genees & hulpmiddelen

Wijk vp

Overig ZvW

51

25,123

ZvW WLZ WMO

Begroting Gezondheidszorg 
(naar wet)

Kosten van de zorg
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Uit internationale vergelijkingen blijkt dat wij vooral meer geld 
uitgeven aan langdurige zorg

Kosten curatieve zorg behoren tot laagste 
van referentie groep

Kosten langdurige zorg behoren zijn de hoogste 
van referentie groep

Bron: OECD Health Statistics
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“Middelvinger van VWS”: de zorguitgaven verdringen 
andere sectoren

Mutatie collectieve uitgaven naar sector als % BBP (2017-2025)

75% van de 
stijging van 
overheids-

uitgaven gaat 
naar zorg

Bron: Quote en plaatje B. vd Dungen DG MinVWS
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Onhoudbaarheid door noodzaak beperking stijging collectieve 
uitgaven icm behoefte aan stijging andere sectoren

Door overheidstekort moeten 
collectieve uitgaven dalen

-0,70%

0,60%

-0,30%

-0,80%

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

2014-2017 2018-2021 2022-2025

Dalende economische groei, minder 
aardgas baten en stijgende zorgkosten 
zorgen voor begrotingstekort

Behoefte aan stijging andere sectoren 
dan zorg

Pre-corona
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De onhoudbaarheid komt ook omdat grootste deel nieuwe 
arbeidskrachten in de zorg zou moeten gaan werken

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Aanbod arbeid totaal Vraag in de zorg

Vraag naar zorg medewerkers stijgt 
harder dan totale aanbod stijging

Toegankelijkheid

Kosten

- Zorg minder beschikbaar
- regionale tekorten
- verschraling van inzet

Hogere lonen

Minder 
productie

+

-

!
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Onze zorg is top in toegankelijkheid maar op uitkomstmaten 
scoren we vaak middelmatig

De zorg is toegankelijk…. Uitkomsten van diverse soorten kanker zijn middelmatig

Melanoom

Non-Hodgkin 
lymphoma

Nier

Hoofd/Nek

Colon

Borstkanker

Positie NLGrafiek obv relatieve 5-jaars overlevingSoort
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Bron: Eurocare-5. Positie is ranking binnen EUR + Zwitserland

Vergelijking NL 
(met AUS, CAN, US, FRA, GER, NZ, NOR, SWE, SWIZ, UK)

Overall
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Behandelproces

Uitkomsten

Administratief 
efficiënt
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Bron: Common Wealth Fund

Maar…
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Melanoom

Non-Hodgkin 
lymphoma
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Positie NLGrafiek obv relatieve 5-jaars overlevingSoort
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grote trends die in zullen gaan werken op de inrichting van de 
zorg

Huidig zorglandschap
Complex, lastig veranderbaar

Mensen verwachten meer 
zelfsturing en service obv 

digitalisering ervaring samenleving 
(“service gap”)

Tekort in personeel 
voor zorg & 

mantelzorgers

Zorgkostenstijging harder 
dan economie niet 

houdbaar`

Snelle opkomst technologie voor 
diagnose, beslissing, behandeling 
maakt nieuwe processen mogelijk

Kwetsbare deel dat niet 
mee kan/wil in zelfregie 
groeit

Meer zorgvraag door 
stijging chronische aandoening en 

geriatrische klachten

mens



Ongezonde leefstijl is een belangrijke reden voor chronische aandoening 
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40% beweegt 
onvoldoende

52% overgewicht
18% obesitas22% rookt

LINH, RIVM,



463.000
800.000

1.1 mln
1.4 mln

Door hogere levensverwachting en ongezonde leefstijl
gaat aantal chronisch zieken sterk stijgen

Depressie COPD Hartaandoening Diabetes



Door vooruitgang in gezondheidszorg, ontstaan nieuwe “lagen” van 
patienten
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Tijd

Le
ve

ns
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rw
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ht
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g

Acute & infections

Chronic conditions

Geriatric
s



Elke ‘laag’ vraagt een ander organisatie model …. De combinatie is 
enorm complex
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Time

Li
fe

 e
xp

ec
ta

nc
y

Acute & infections

Chronic conditions

Geriatrics

Acute zorg & infecties
Focus op genezing
Reactief / event driven
Georganiseerd per ‘orgaan’

Chronische aandoeningen
Focus op genezing/coping
Proces management
Georganiseerd per ziekte

Geriatrie
Focus op kwaliteit van leven
Case management
Georganiseerd per patient



Changing perspective: tijd voor opsplitsing en focus?
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Huidige ziekenhuis: een complexe mix van 
verschillende modellen

Een model per laag: lean georganiseerd voor
het specifieke doel

Een model per laag heeft als voordeel dat we kunnen
focussen en organiseren gericht op 1 doel

Een verschillend ‘service model’ 
per laag

Geriatrie

Chronische 
aandoeningen

Acute zorg & 
infecties

Focus Model Opzet

Electief

Spoed

“leven aan
dagen”

QoL door 
beheersing 
en coping

Genezing

Genezing

Case
management

Proces 
management 
vanuit patient

‘focused 
prodution’

Beschikbaarheid

Geriatrisch centrum 
met link naar welzijn

Chronische zorg / 
leefstijl centrum

Focus Clinics
(shop in shop)

Spoed centrum
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We hebben (duurzame) innovatie nodig

Innovaties Personal & included

Status Quo
Macht, geld en goedbedoeld ongeloof

innovatie
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Er komen veelbelovende technologische innovaties aan



Waarom is AI zo ontzettend interessant?

31 Bron: Google Deepmind

Dag 0:
Geen kennis

van Go

https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/


32 Bron: Google Deepmind

Waarom is AI zo ontzettend interessant?

https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/
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Komende dispruptie: Big Data & Medical Decision Support

Bron: Analytics Magazine, IBM, Forbes, Wired

Watson path

http://www.analytics-magazine.org/januaryfebruary-2012/507-intelligent-decision-support-in-healthcare
http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/pdf/MD_Anderson_Case_Study.pdf
http://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2013/02/08/ibms-watson-gets-its-first-piece-of-business-in-healthcare/
http://www.wired.com/2014/06/ai-healthcare/
http://jumpthecurve.net/health-care/watson-accelerates-the-future-of-health-care/


SkinVision: het expertise niveau van een dermatoloog… op jouw
telefoon…

Via de Skinvison app wordt een 
foto gemaakt

De foto wordt verbeterd

Met machine learning & 
algoritmen wordt de foto 
beoordeeld

De gebruiker ontvangt een advies 
over de vervolgstappen



• Erik de Heus

2013 2015 2016-2017 Q4 2017

Huisarts, 60%

Dermatoloog, 
75%

88% 86%

94%gespecialiseerd
Dermatoloog, 

92%

De kracht van algoritmes: snel ontwikkelen naar 
hoog deskundigheidsniveau

73%
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Van de 5000 ‘wakkere’ uren wordt een patiënt… 
maar beperkt begeleid door een zorgprofessional

Bron: Watching over the 5000 hours, Asch  e.a 2012, New England journal of medicine
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Stel dat we “what matters to you?” centraal zetten 
ipv “What’s the matter?”

“Behandel niet de ziekte, maar 
de zieke en je wint altijd”

Centraal stellen van de mens 
en het welbevinden leidt tot 
andere doelstellingen en 
andere behandelaanpak
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We denken en werken vanuit het professional perspectief… 
maar sluit het wel aan ??

Doel

Filosofie

werkwijze

Taal

“Genezen van de 
verslaving”

Door mijn kennis over te 
dragen wordt het 

probleem en oplossing 
inzichtelijk 

De patiënt komt 
regelmatig op het 

spreekuur
Medische terminologie

“psycho educatie”

“ik wil gewoon mijn 
leven terug”

Ik wil positieve steun 
en coaching

Graag met internet en 
als het moet F2F

“psycho .. Wattes”
Wat ik moet weten 

over mijn verslaving

Professional perspectief Client perspectief
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Zou een zorgpad vanuit het professionele perspectief ingericht 
hetzelfde zijn als vanuit de client?

“Genezen van de 
verslaving” 

Door mijn kennis over te 
dragen wordt het probleem 

en oplossing inzichtelijk  

De patiënt komt regelmatig 
op het spreekuur 

Medische terminologie 
“psycho educatie” 

 

Professional perspectief 

Totaal 
verschillend!



Onze huidige innovatie-aanpak brengt ons niet de gewenste 
resultaten
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De innovaties ‘dragen bij’
maar te weinig

- Weinig opschaalprogramma’s na 
succesvolle pilot

- Beperkt organisatie-brede 
innovatieprogramma’s

- Beperkte coördinatie-inspanning van 
overheid en zorgverzekeraars

&
- Te veel van ‘overgedimensioneerde

maar aantrekkelijke technologie’

De impact op de 
organisatie als totaal
is te beperkt

“We lossen zo het 
probleem niet op”
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Kun je dit nog voorstellen?

Giro betaalkaart Papieren 
belastingformulier

reisbureau
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Ontwikkeling richting CSS / Zelf doen en optimaliseren gemak

tijd

Opbouwen van competentie betekent langjarig 
investeren in mensen, producten en nieuwe 
processen. Zaken uitproberen en zodra ze 
werken opschalen
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Wat als ….. Kantoren netwerk in was stand gehouden EN 
internet bankieren had opgebouwd…???

tijd

+



Transformatie is een systematisch proces dat de organisatie
verandert

✘

Aim for the 
stars

Kies de benodigde 
programma’s

Pilot.. Leer te schalen…. Schaal

1

10

100

Clients

Process & IT

Professionals & Teams

Reporting & finance

Zet een 
inspirerend 
doel neer voor 
de organisatie

Organiseer om een business 
doel te halen
(niet alleen de pilot uit te 
voeren)

Focus in aantal programma’s

Organiseer een TOP-team

Ontwikkel een nieuwe behandelwijze
(niet alleen de technologie)

1     : bewijs de interventie in een pilot
10   : leer hoe op te schalen
100 : Schaal



Gordiaanse knoop van Transformatie
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Web van niet 
alignde belangen

‘De mythe van iedereen kan de brug over” 
terwijl Willen EN Kunnen niet bij iedereen 
aanwezig is

Financiers te weinig gericht 
op faciliteren transformatie

Te weinig gericht op 
behoefte in de strategie 
EN geen beperking



Gordiaanse knopen kennen niet 1 oplossing… wij zoeken dus ook 
partners die mee willen denken EN doen!
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Focus op transformaties met waarde voor patiënt 
EN systeem

Principes voor verander aanpak

Focus op 
transformatie

Keuze voor 
partners

Creëer 
netwerk

Align financieel
belang

Faciliteer 
financieel

We kiezen voor partijen die Willen en Kunnen:
met doelen op gezondheid, zorg en transformaties

Faciliteer transformaties met langjarige contracten 
die ombouw/afbouw mogelijk maken

Zorg dat financiële facilitering ook wordt 
doorvertaald naar andere belangengroepen

Creëer netwerk binnen regio om ‘waterbed’ te 
voorkomen

Keuze voor partners en 
daarmee gezamenlijk aan 
de slag te gaan

Betekent ook…

Minder focus en minder 
ruimte voor niet-partners



CZ is gestart met Duurzame Coalities om samen de transformatie te 
bereiken

Uitgangspunten

ü Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
effecten totale 
zorgsysteem

ü In co-creatie zoeken naar 
verbeteringen

ü Leren van elkaars kennis en 
informatie

ü Gefaciliteerd door langjarige 
overeenkomst

ü Via netwerk verspreiding van 
best practices
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Wat vereist transformatie voor leiderschap?


